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Sentimentele calde, înalta 
prețuire pentru politica României 

socialiste, de prietenie 
și solidaritate militantă 
cu popoarele care luptă 

pentru independentă și libertate, 
caracterizează

i

4»

încheierea
vizitei în Republica Zambia

O nouă etapă istorică în dezvoltarea colaborării strînse, multilaterale, 
dintre popoarele român și zambian, în interesul reciproc, al cauzei 
independenței naționale și progresului social al tuturor popoarelor

Președintele Nicolae Ceaușescu Și președintele Kenneth David Kaunda își iau un oordial rămas bun

Sosirea
în Republica Populara Mozambic
La Maputo, primire deosebit de însuflețită, manifestări vibrante, 
de stimă și considerație, față de solii poporului român, sub semnul 
voinței comune de adîncire a relațiilor dintre cele două țări prietene

Pe aeroportul din Maputo cei doi șefi de stat se salută cu caldă prietenie

Miercuri, 18 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au încheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă in Republica Zambia 
la invitația președintelui Parti
dului Unit al Independentei Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, și a doamnei Betty 
Kaunda.

Așa cum au apreciat ambii 
președinți, vizita a fost deose
bit de fructuoasă, atit pe planul 
relațiilor bilaterale — o dovadă 
elocventă constituind-o impor
tantele documente încheiate — 
cit și pe planul vieții internațio
nale, înscriindu-se ca o contri
buție de seamă la cauza păcii și 
cooperării intre toate popoarele, 
la eforturile pentru instaurarea 
unor relații interstatale noi, de 
deplină egalitate și avantaj re
ciproc.

în toate manifestările de pe 
parcursul vizitei și-a găsit ex
presia admirația poporului zam
bian față de politica externă a 
României socialiste.

Ca și la sosire, locuitorii ca
pitalei zambiene au rezervat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu vii și 
impresionante manifestări de 
prietenie, de considerație. Aero
portul orașului Lusaka este îm
podobit cu drapelele de stat ale 
României și Zambiei, cu portre

tele celor doi președinți. Pe 
frontispiciul aerogării stau scrise 
cuvintele : ..Drum bun !“. Un 
grup de artiști aparținind an
samblului național de dansuri 
prezintă un original spectacol 
folcloric, exprimîndu-și din nou 
bucuria de a putea saluta astfel 
pe solii poporului român.
' în aceeași atmosferă însufle
țită, de satisfacție pentru rezul
tatele fructuoase ale vizitei, pre-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, la 18 aprilie, într-o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Populară Mozambic, la in
vitația tovarășului Samora 

Moises Machel, președintele 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare .Mozambic, șj a 
soției sale, Grața Machel.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru este însoțit în aceas
tă vizită de tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 

IERI AU ÎNCEPUT

al P.C.R., Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim- mi
nistru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, de alte persoane 
oficiale - române.

După momentele emoționante 
ale primirii entuziaste pe care 
au făcuto tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu locuitorii orașelor 
Benghazi, Libreville, Luanda și 
Lusaka, sîntem aici martorii
(Continuare în pag. a IV-a)

La dineul de marți seara oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu

CONVORBIRI LE OFICIALE
Miercuri după-amiază au în

ceput convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Samora Moises Ma
chel, președintele FRELIMO, 
președinte al Republicii Popu
lare Mozambic.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al 

Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, viceprim-ministru al 
guvernului; Ștefan Andrei, mem.- 
bru supleant al Comitetului Po

litic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor ex
terne ; Constantin Niță, minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internațio
nale ; Marin Enache, membru al 
C.C. al P.C.R.. șeful Cancelariei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului 

general al Partidului Comunist 
Român, președintelui Republicii 
Socialiste România ; Ion M. Ni
colae, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale ; Mir
cea Zara, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Populară Mozambic ; Con-
(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA PREȘEDINTEUII NICOLflE CEAUSESCU IN REPUBLICA ZAMBIA
Dineu oficial oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Zambia, Kenneth 
David Kaunda, șl soția sa, Betty 
Kaunda, au oferit, marți, un dineu 
oficial.

Au luat parte tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C, al P.C.R., ministrul aface

rilor externe, celelalte persoane ofi
ciale. române.

Dineul a reunit înalte personalități 
ale vieții publice zambiene — Mainza 
Chona, secretar general al Partidului 
Unit al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.), Daniel Lisulo, prim-minis- 
tru, A. G. Zulu, membru al C.C. al 
U.N.I.P., președintele Comitetului 

pentru apărare și securitate, minis
trul apărării, R. C. Kamanga, mem
bru al C.C. al U.N.I.P., președintele 
Comitetului politic, constituțional, ju
ridic și pentru relații externe al C.C. 
al U.N.I.P., Robinson Nabulyato, 
președintele Adunării Naționale, 
membri ai C.C. al U.N.I.P. și ai gu
vernului, alte oficialități.

Erau prezenți șefii misiunilor di

plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Sosirea înalților soli ai poporului 
român a fost anunțată prin sunetele 
solemne ale trompetei fanfarei mi
litare.

în sala decorată cu drapelele de 
stat ale României și Zambiei, cu por
tretele celor doi președinți, intreaga 
asistență aplaudă îndelung.

în semn de aleasă cinstire, pre
ședintele Kenneth Kaunda invită pe 
participanți să marcheze începutul 
dineului prin interpretarea cîntecului 
„Tiyenbe pambdzi" — simbolul uni
tății poporului zambian.

în timpul dineului, președinții 
Kenneth David Kaunda și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, marcate 

la încheierea lor cu Intonarea imnu
rilor de stat ale României șl Zambiei.

Toasturile au fost urmărite cu deo
sebită atenție și subliniate cu aplauze 
in repetate rînduri.

Dineul s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă cordialitate, sub 
semnul prieteniei și prețuirii recipro
ce ce caracterizează relațiile româno- 
zambiene.

Toastul președintelui 
Kenneth Kaunda

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii So
cialiste România,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Excelențe,
Distinși membri ai delegației ro

mâne.
Doamnelor șl domnilor,
Iubitul oaspete pe care avem pri

vilegiul să-l avem în mijlocul nostru 
astăzi nu mai trebuie prezentat. To
varășul președinte Nicolae Ceaușescu 
nu numai că a vizitat Zambia în tre
cut, dar a și fost alături de poporul 
Zambiei Încă dinaintea obținerii in
dependenței noastre și pînă astăzi. 
Atît el, cit și marele popor al Româ
niei au împărtășit întotdeauna mo
mentele fericite și cele de restriște 
ale poporului acestei țări. Tovarășe 
președinte, însuși momentul desfășu
rării vizitei dumneavoastră actuale, 
precum și a celei dinaintea ei, apa
re semnificativ. Mulți, in locul dum
neavoastră, ar fi avut rezerve să vină 
în Zambia, care este cea mai activă 
zonă a luptei de eliberare în etapa 
actuală. Este o onoare deosebită pen
tru noi de a vă avea în mijlocul nos
tru, în circumstanțele actuale, ca pe 
un prieten. Din partea partidului, a 
guvernului și a 
poporului Zam
biei vă adresez 
dumneavoastră șl ' 
delegației care vă 
însoțește un bun 
venit din adîncul 
inimii. (Aplauze 
puternice).

Tovarășe preșe
dinte, noi, în Zam
bia, admirăm efor
turile pe care dum
neavoastră îm
preună cu mare
le dumneavoastră 
popor le-ați de
pus și continuați 
să le depuneți 
pentru dezvolta
rea unul stat so
cialist care în
registrează mari 
succese. Nivelul 
de viață al po
porului României 
crește continuu, 
ca rezultat al 
succesului recon
strucției socialiste 
a industriei, agriculturii, științei și 
culturii. Succesele pe care le obțineți 
pe plan intern sînt completate de 
contribuția dumneavoastră la fel de 
importantă pe plan extern, în identi
ficarea de soluții la probleme inter
naționale care confruntă astăzi lumea 
noastră. Rolul dumneavoastră este 
foarte apreciat de Zambia și de toate 
popoarele progresiste. Pentru noi, 
care, ca și dumneavoastră, facem 
parte din categoria statelor mici, 
dumneavoastră sînteți un exemplu 
care arată ceea ce noi, așa-numitele 
state mici, putem face într-o lume 
dominată de giganții politici, econo
mici și ideologici. (Aplauze).

România și Zambia au puncte de 
vedere similare în legătură cu meto
dele corecte și juste de găsire a unor 
soluții durabile în interesul păcii ale 
multiplelor probleme care confruntă 
omenirea. Poziția dumneavoastră 
personală, realistă, in legătură cu a- 
ceste probleme umane, domnule pre
ședinte, reprezintă o inspirație con
stantă pentru popoarele din zonele 
tulburi ale lumii, cum este propria 
noastră regiune, Africa australă.

Zambia apreciază rolul pe care 
România continuă să-l joace în par
tea lumii în care este situată, prin 
promovarea mersului înainte al păcii 
și securității colective europene. Ca 
și România, noi ne pronunțăm pentru 
o dezangajare militară și dezarmare 
autentică. Noi considerăm că aceasta 
ar avea o influență pozitivă amplă 
asupra procesului păcii și securită
ții între popoarele întregii lumi. Po
poarele de pretutindeni doresc pacea, 
pentru salvgardarea vieții lor. In 
nordul Africii, în Orientul Mijlociu, 
Zambia susține cu consecvență că 
popoarele din regiunea respectivă au 
nevoie de încetarea ostilităților și a 
suferințelor provocate de război pen
tru a se concentra asupra construc
ției și dirijării energiilor și resurse
lor lor materiale în direcția ridicării 
nivelului de viață al popoarelor res
pective. (Aplauze). Noi ne aflăm in 
mod ferm alături de poporul palesti
nian șl recunoaștem necesitatea abso
lută ca el să-și exercite dreptul său 
sacru la autodeterminare și indepen
dență șuverană.

în legătură cu aceasta, noi privim 
eforturile actuale ale Egiptului și Is
raelului ca reprezentînd numai un 
pas pe drumul dificil spre realizarea 
unei soluționări corecte și juste, ac
ceptabile pentru toți cei direct inte
resați. Noi cerem celor implicați să 
examineze în mod serios canalizarea 
eforturilor lor in vederea unui pro
gres în direcția unei soluții nego
ciate atotcuprinzătoare, care trebuie 
să ia pe deplin în considerare nă
zuințele legitime ale poporului pales
tinian.

Aici, în Africa australă, noi dorim, 
de asemenea, pace. Dar actualele e- 
voluții contrare păcii in regiunea 
noastră provoacă o gravă preocu
pare. Actele de teroare nesăbuite și 
asasinatele cu singe rece la adresa 
popoarelor oprimate și lipsite de a- 
părare din Namibia, Zimbabwe și 
Africa de sud cunosc o escaladare. 
Acestea sînt răspunsurile inamicilor 
libertății la strigătele acelora care 
doresc drepturile lor și pacea. A- 
ceste grave evoluții se îndreaptă 
spre un punct culminant.

Tovarășe președinte, nu există pro
feți în Zambia. Dar cele mai rele 
lucruri pe care noi in Zambia le-am 

prevăzut pentru sudul Africii s-au 
împlinit. Popoarele oprimate din 
Zimbabwe, Namibia și Africa de sud 
ar fi preferat o cale mai puțin du
reroasă către libertate. Dar intransi
gența brutelor care le oprimă nu a 
făcut posibil acest lucru.

Tovarășe președinte, tovarăși și 
prieteni, permiteți-mi să explic na
tura evenimentelor care au loc în 
zona noastră astăzi. Dacă noi eșuăm 
în a înțelege sensul adevărat al ac
tualelor evenimente în regiune și în 
Zambia, noi vom cădea ușor victime 
ale strategiei și tacticii inamicului și 
vom trăda lupta sacră a popoarelor.

în mod inevitabil, forțele progre
siste ale mișcărilor de eliberare vor 
cîștiga războiul în Zimbabwe, Nami
bia și, în final, în Africa de sud. 
(Aplauze). în legătură cu aceasta nu 
poate exista nici o îndoială. De fapt, 
ele deja cîștigă în Zimbabwe și Na
mibia.

Infrîngerea iminentă îl obligă pe 
inamicul libertății în disperarea lui 
să schimbe natura războaielor de eli
berare. Ca strategie, inamicul urmă
rește să scoată războiul în afara 
Zimbabwe și Namibiei și să-l extin
dă într-un război general împotriva 
altor națiuni.

Pe baza unui război lărgit și ge
neralizat, inamicul urmărește să 

Tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu 
a fost alături de poporul Zambiei încă 
dinaintea obținerii independenței noastre 
și pînă astăzi. însuși momentul desfă
șurării vizitei actuale apare semnificativ. 
Mulți, în locul dumneavoastră, ar fi avut 
rezerve să vină în Zambia, care este cea 
mai activă zonă a luptei de eliberare în 
etapa actuală. Este o onoare deosebită 
pentru noi de a vă avea în mijlocul 
nostru, în circumstanțele actuale, ca pe un 
prieten bun.

transforme — dacă noi vom fi sufi
cient de naivi pentru a-i permite — 
lupta de eliberare din Africa aus
trală într-un război ideologic în care' 
el speră că va putea atrage direct 
ceea ce în concepția sa sînt intere
sele ideologice conflictuale ale Ră
săritului socialist și Occidentului ca-- 
pitalist. Dacă el va reuși să incite 
aceste forțe, el crede că apoi va reuși 
să facă să erupă noi tensiuni în re
giunea noastră și să depășească ac
tualele războaie de eliberare. El do
rește ca forțe care sînt de departe 
mai puternice decît el însuși să intre 
în conflict în regiune în timp ce el și 
lacheii săi să persevereze în opri
marea maselor lărgi.

In această nouă situație, rolul Zam
biei este pe deplin clar. Zambia s-a 
angajat în această luptă din ziua în 
care s-a născut ca națiune. Noi cu
noaștem, de asemenea, bine comple
xitatea procesului luptei de eliberare 
din Africa australă. Noi cunoaștem 
noua strategie a inamicilor libertății. 
Noi nu vom accepta să intrăm în 
această strategie și să cădem victime 
ale inamicului și să-l ajutăm să în- 
frîngă rezistența forțelor progresiste.

Răspunsul Zambiei la noua strate
gie a inamicului este refuzul de a 
accepta invitația sa diabolică de a 
transforma lupta de eliberare din 
Zimbabwe, Namibia și Africa de 
sud într-un război general în regiu
ne, desfășurat de-a lungul unei linii 
ideologice imaginare. (Aplauze).

Pentru infrîngerea dușmanului li
bertății, în Namibia forțele progre
siste trebuie să lupte și să înfringă 
acest inamic în interiorul Namibiei. 
Pentru infrîngerea inamicului liber
tății în Zimbabwe și Africa de sud, 
forțele progresiste vor lupta pentru 
a-1 infringe în interiorul Zimbabwe 
și în interiorul Africii de sud.

Ceea ce inamicul încearcă acum să 
facă este să scoată lupta din Nami
bia și să o desfășoare în Zambia și 
în alte țări din afară. De asemenea, 
el urmărește ca lupta din Zimbabwe 
să fie scoasă afară din Zimbabwe și 
să fie rezolvată prin războaie in 
Zambia, Mozambic, Tanzania și in 
alte țări progresiste. Totodată, 
el urmărește ca lupta din Africa de 
sud să fie împinsă în afară spre 
țările din nord pînă la Ecuator și 
probabil să fie rezolvată în nordul 
Africii.

Zambia refuză aceste diversiuni 
sălbatice. Noi trebuie să asigurăm ca 
aceste războaie juste de eliberare să 
fie primite de inamic și să se rezol
ve în interiorul țărilor în care ina
micul oprimă poporul. Din această 
cauză, Zambia nu va coopera cu 
inamicul în manevra acestuia de a 
deplasa războaiele în afara zonelor 
de oprimare — Rhodesia, Namibia și 
Africa de sud. Zambia nu va coonera 
cu inamicul pentru a transforma lup
ta de eliberare într-un război ideolo
gic general, nelegat de obiectivul 
specific al libertății și independenței 
popoarelor din Zimbabwe, Namibia 
și Africa de sud. Zambia nu va accep
ta strategia inamicului. Noi luptăm 
și rezistăm pentru a constrînge ina
micul în interiorul Rhodesiei, Nami
biei și Africii de sud pînă cînd va 
fi înfrint pe deplin în interiorul aces
tor teritorii. (Aplauze îndelungate). 
Aceasta este linia pe care poporul 
Zambiei trebuie să o adopte pentru 
apărarea suveranității sale șl spriji

nirea hotărîtă a actualei înaintări 
istorice spre sud a forțelor progre
siste.

Noi cerem tuturor popoarelor pro
gresiste din Est, Vest, Nord și Sud 
numai două lucruri :

Primul, să sprijine material miș
cările de eliberare, astfel încît ele să 
poată să-și desăvîrșească misiunea 
lor primordială cît mai curînd posi
bil în Zimbabwe și Namibia. Nu 
este momentul pentru nici un fel 
de ezitare. Forțele progresiste se află 
în război împotriva forțelor reacțio
nare în Zimbabwe și Namibia. For
țele progresiste vor cîștiga inevita
bil. Comunitatea internațională tre
buie să le ajute material pentru a-și 
încheia urgent misiunea lor.

Al doilea, să acorde sprijin Zam
biei, Angolei, Mozambicului și Bots- 
wanei, pentru a ajuta aceste state să 
reziste strategiei diabolice a inami
cilor libertății vizînd transformarea 
luptei de eliberare într-un război 
ideologic general care să cuprindă 
întreaga regiune.

Lupta de eliberare nu are acest 
obiectiv și nu are acest scop. Noi 
avem nevoie de sprijin material, nu 
numai moral, care să ne ajute să ră- 
mînem fermi. Nu este numai răz
boiul nostru. Este un război al omu
lui pentru conservarea valorilor po

zitive ale omeni
rii. (Aplauze).

Tovarășe pre
ședinte, țările oc
cidentale, îndeo
sebi, trebuie să 
analizeze în mod 
corect situația 
care se dezvoltă 
în Africa austra
lă. Numai după 
aceasta ele vor 
înțelege rolul dia
bolic al regimuri
lor marionetă pe 

. care( ele in pre
zent le încurajea
ză și le ajută să 
se mențină |n 
Zimbabwe si Na
mibia. '

Aceste regimuri 
marionetă sînt o 
parte din noile 
instrumente în 
strategia vizînd 
schimbarea luptei 
de eliberare în
tr-un conflict 
ideologic genera

lizat, fără a se schimba struc
tura oprimării, exploatării și a ne
gării rigide a drepturilor fundamen
tale ale omului. în nici un loc din 
această regiune regimurile mario
netă nu vor putea pune capăt luptei 
pentru libertate. Aceste regimuri ma
rionetă nu vor putea rezolva nimic. 
Ele numai vor complica și înrăutăți 
conflictul.

Nici o soluție autentică și durabilă 
nu va putea fi elaborată de nimeni 
în spatele adevăraților conducători ai 
popoarelor din Zimbabwe și Nami
bia. în ambele teritorii, conducătorii 
autentici sînt conducătorii luptei de 
eliberare, care se află în prezent în 
avangarda mișcărilor care cer în pre
zent de urgență libertate, independen
ță și administrații noi. Nu poate 
exista un substitut pentru Frontul 
Patriotic în Zimbabwe și nu poate fi 
un substitut pentru S.W.A.P.O. în 
Namibia. Nici un fel de teroare, de 
intimidare și de asasinate în interio
rul și exteriorul acestor teritorii nu 
vor putea schimba această situație.

Prin urmare, tovarăși, nimeni nu 
poate să se lase înșeiat de regle
mentări interne efectuate in culise, 
de alegeri trucate și alte manevre 
care au loc în Rhodesia. Nimeni nu 
se poate lăsa înșelat de manevrele 
similare întreprinse în Namibia.

Tovarășe președinte, potrivit ter
menilor recentei Conferințe de la 
Lusaka a Organizației de solidari
tate a popoarelor afro-asiatice, toate 
țările progresiste trebuie să stea în 
mod ferm alături de mișcările de eli
berare din Africa australă și să le 
acorde ajutor material, pentru a grăbi 
victoria finală a luptei drepte din 
Zimbabwe, Namibia și Africa de sud.

Poporul Republicii Socialiste Româ
nia, sub conducerea Partidului Co
munist Român și sub îndrumarea 
dumneavoastră înțeleaptă, a fost și 
rămîne prieten adevărat și frate al 
Zambiei. întrucît dumneavoastră pă
răsiți țara noastră mîine, vă rog să 
duceți cu dumneavoastră mesajul 
nostru de dragoste față de poporul 
dumneavoastră. (Vii aplauze).

Relațiile dintre Zambia și Româ
nia sint excelente, și noi am purtat 
discuții utile și am stabilit noi do
menii de cooperare în timpul actualei 
dumneavoastră vizite. Noi trebuie 
să mergem înainte și să valorificăm 
toate acestea în avantajul reciproc al 
popoarelor celor două țări. (Aplauze).

Să mergem înainte cunoscînd pe 
deplin și avînd încredere deplină că 
noi avem un angajament comun de a 
contribui la un viitor mai bun și mai 
prosper, nu numai pentru popoarele 
noastre, ci și pentru altele cu care 
noi împărtășim principii comune. Noi 
trebuie să învingem. (Aplauze puter
nice).

Tovarășe președinte. în acest spirit 
de solidaritate și prietenie doresc 
acum să propun un toast.

Pentru sănătatea Excelenței Voas
tre,

Pentru doamna Elena Ceaușescu, 
Pentru poporul României,
Pentru culmi și mai mari ale co

operării dintre cele două țări ale 
noastre,

Pentru libertatea și dreptatea în
tregii omeniri și pentru orietenia veș
nică dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al Independen
ței Naționale I

Vă mulțumesc I (Aplauze îndelun
gate).

Tovarășe Kaunda, președinte al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale și președinte al Republicii 
Zambia,

Doamnă Kaunda,
Tovarășe secretar general al Par

tidului Unit,
Tovarășe prim-ministru,
Tovarăși membri ai Comitetului 

Central al Partidului Unit și ai gu
vernului Zambiei,

Dragi tovarăși șl prieteni,
Este pentru noi o deosebită plăcere 

să ne aflăm din nou pe pămîntul 
ospitalier al Zambiei, să fim oaspeții 
dumneavoastră, să ne reintîlnim pen
tru a doua oară în frumoasa dum
neavoastră țară.

Doresc, încă q dată, să vă adresez 
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
conducerii partidului și guvernului 
zambian, poporului prieten zambian 
un salut călduros din partea noastră, 
a Partidului Comunist Român, a în
tregului popor român. (Aplauze).

Aș dori să remarc, cu multă satis
facție, faptul că relațiile dintre Româ
nia și Zambia au cunoscut un progres 
continuu și pot fi apreciate ca deo
sebit de bune și prietenești. Solida
ritatea șl colaborarea dintre țările 
noastre se bazează pe dorința de a 
coopera în domeniul dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țărilor noastre, pre
cum șl pe lupta împotriva politicii 
de dominație și asuprire imperialistă 
și colonialistă, pentru libertatea și 
independența tuturor popoarelor lu
mii. (Vii aplauze).

Au trecut foarte repede cele trei 
zile de cînd ne aflăm în țara dum
neavoastră. Am vizitat unele obiec
tive economice, îndeosebi in agri
cultură ; ne-am întîlnit cu activiștii 
și militanții partidului dumneavoas
tră — și trebuie să declar că avem 
impresii deosebit de plăcute despre 
preocupările și realizările obținute 
de poporul zambian în dezvoltarea 
sa - economico-socială. (Aplauze).

Ca prieteni ai țării dumneavoastră, 
ne btlcură progresele realizate și 
urăm poporului zambian, partidului 
și guvernului, în frunte cu președin
tele Zambiei, să obțină rezultate tot 
mai mari în dezvoltarea economică, 
în ridicarea bunăstării poporului, in 
întărirea independenței și suvera
nității sale. (Aplauze puternice).

Am discutat împreună problemele 
colaborării și cooperării între țările 
noastre în domeniul economic, tehnic, 
științific și cultural, în industrie, în 
agricultură și în alte sectoare de ac
tivitate. Cu trei ore înainte au fost 
semnate o serie de documente cu 
privire la colaborarea și cooperarea 
noastră viitoare în aceste domenii. 
Am convenit să acționăm în așa fel 
încît în următorii ani relațiile econo
mice și în alte domenii între Româ
nia și Zambia să se dezvolte puter
nic și să contribuie la progresul eco- 
nomico-social al) ambelor țări, la în
tărirea suveranității lor. (Aplauze 
puternice).

Aș putea spune — și cred că veți 
fi de acord cu mine, tovarășe preșe
dinte — că vizita noastră în frumoa
sa dumneavoastră țară are o impor
tanță deosebită, ținînd seama de do
cumentele care au fost semnate as
tăzi. Ca o expresie a nivelului înalt 
al relațiilor de colaborare strînsă din
tre partidele și țările noastre, am 
semnat împreună Tratatul de priete
nie și cooperare dintre România și 
Zambia. (Aplauze puternice, înde
lungate). -Ne-am angajat, în acest 
tratat, să dezvoltăm relațiile noastre 
de colaborare și solidaritate în toate 
domeniile, să colaborăm strîns în 
lupta pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, pentru lichidarea asupri
rii naționale, pentru libertatea po
poarelor noastre, a tuturor popoare
lor lumii. (Vii aplauze).

Am convenit să întărim consultă
rile la diferite niveluri — inclusiv ia 
nivel înalt — jn legătură cu pro
blemele dezvoltării colaborării noas
tre, cît și cu problemele internațio
nale.

Iată de ce aș putea spune că, prin 
semnarea acestui tratat, intrăm 
într-o nouă etapă istorică a'relațiilor 
dintre România și Zambia. Puteți fi 
siguri, stimate tovarășe președinte și 
stimați tovarăși și prieteni zambieni, 
că comuniștii români, poporul român, 
România socialistă își vor îndeplini 
în întregime angajamentele asumate 
prin înțelegerile de astăzi, prin Tra
tatul de prietenie și cooperare. Vom 
face totul pentru a întări prietenia 
și solidaritatea popoarelor noastre. 
(Aplauze puternice).

Ați vizitat România; cunoașteți 
preocupările și eforturile poporului 
român pentru dezvoltarea socialista, 
pentru întărirea independenței și ti- 
dicarea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. Sărbătorim anul 
acesta 35 de ani de la eliberarea 
României de sub jugul fascist După 
cîte știu, și dumneavoastră veți săr
bători, tot în acest an, 15 ani de in
dependență. (Vii aplauze). Este o 
coincidență că în același an — deși 
la date diferite — popoarele noastre 
sărbătoresc victoria împotriva domi
nației străine, momentul în care și-au 
luat soarta în propriile mîini șl au 
trecut la dezvoltare independentă.

35 de ani, în istorie, nu înseamnă 
mult ; dar, în acest timp, poporul ro
mân a străbătut cîteva etape istorice 
— de la dictatura fascistă si de la 
societatea burghezo-moșierească la 

societatea socialistă multilateral dez
voltată pe care o construim acum. 
Am parcurs practic patru etape isto
rice. România s-a transformat dintr-o 
țară care era socotită că trebuie să 
rămînă eminamente agricolă, cu o 
industrie slab dezvoltată, ințr-o țară 
industrial-agrară în plină dezvoltare. 
Astăzi, industria românească produce 
de 42 de ori mai mult decît în tre
cut ; industria constructoare de ma
șini — de aproape 200 de ori mai 
mult, iar industria chimică — de 
peste 200 de ori. (Aplauze). Produ
ceam 1,5 miliarde kWh energie elec
trică anual ; acum producem circa 70 
miliarde kWh în acest an. (Aplauze). 
Agricultura românească și-a sporit 
producția de trei ori. Asigurăm in 
întregime aprovizionarea populației 
și, cîteodată, exportăm și produse 
agroalimentare. Am dezvoltat învăță- 
mîntul, știința, cultura — factori pri
mordiali pentru progresul socialist 
al României. în lnvățămîntul nostru 
asigurăm pregătirea tuturor cadrelor; 
totpdată, în România studiază astăzi 
peste 15 mii de studenți străini, în
deosebi din țările în curs de dez
voltare.

Ne preocupă ca tot ceea ce reali
zăm să se reflecte în nivelul de trai 
al poporului. în actualul cincinal — 
spre exemplu — prevăzusem în plan 
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Aș dori să remarc, cu multă satisfacție, , 
că relațiile dintre România și Zambia au 
cunoscut un progres continuu și pot fi 
apreciate ca deosebit de bune și prie- > 
tenești. Solidaritatea și colaborarea dintre 
țările noastre se bazează pe dorința de a 
coopera în domeniul dezvoltării economico- 
sociale a țărilor noastre, precum și pe 
lupta împotriva politicii de dominație și 
asuprire imperialistă și colonialistă, pentru 
libertatea și independența tuturor popoa
relor lumii.

creșterea retribuției reale și a veni
turilor populației cu circa 20 la sută. 
Am realizat, în cei trei ani care au 
trecut, o creștere de 22 la sută, iar 
pînă în 1980 retribuția și veniturile 
populației vor crește cu 32 la sută; 
deci, vom depăși cu mult prevede
rile cincinalului.

După cum cunoașteți, in lume are 
loc o creștere uriașă a prețurilor; in
flația cunoaște creșteri de 8—10 — 15 
la sută și chiar mai mult, anual. în 
România, în trei ani ai cincinalului, 
prețurile au crescut cu 3 la sută, iar 
pe întregul cincinal am prevăzut să 
nu depășească o creștere de 6 la sută 
— pe cinci ani.

Menționez toate acestea pentru a 
sublinia faptul că societatea noastră 
socialistă face totul ca poporul să 
trăiască din ce în ce mai bine ca 
rezultat al dezvoltării economico-so- 
ciale, ca tot’ ceea ce realizăm să fie 
spre bunăstarea și fericirea oameni
lor, a poporului. (Aplauze puternice).

M-am referit, stimate tovarășe 
președinte și stimați tovarăși, la 
toate acestea pentru a evidenția că 
și poporul român face totul pentru 
dezvoltarea rapidă a forței sale eco
nomice, a culturii și științei, a tutu
ror domeniilor de activitate, pornind 
de la faptul că numai pe această 
bază își poate asigura dezvoltarea 
și bunăstarea, dar si independența și 
suveranitatea, poate participa activ 
la viața internațională, poate întări 
solidaritatea și cooperarea cu toate 
statele lumii. (Aplauze).

Vizita noastră are loc în condiții 
internaționale complexe. Asistăm la 
profunde schimbări în raportul inter
național de forțe, la o anumită ac
centuare a politicii de împărțire a 
zonelor de influență, de stabilire a 
noi zone de dominație. în același 
timp, asistăm la intensificarea luptei 
popoarelor care și-au cîștigat inde
pendența și au pășit pe calea dezvol
tării proprii, împotriva acestei poli
tici, pentru a-și apăra cu toate for
țele libertatea, pentru a ți stăpîne pe 
destinele lor, pentru a conlucra pe 
baza principiilor deplinei egalități în 
drepturi.

Cu toate problemele complicate 
din viața internațională, noi avem 
convingerea fermă că popoarele, for
țele progresiste, antiimperialiste și 
anticolonialiste, acționînd unite, pot 
asigura un curs nou vieții interna
ționale — al destinderii, al colaboră
rii și al păcii. (Vii aplauze).

România se află pe un continent 
de unde au pornit numai în secolul 
nostru două războaie mondiale. Din 
păcate, unele din țările europene au 
fost și promotoarele politicii de do
minație și colonialiste. Desigur, Eu
ropa nu a făcut numai lucruri rele ; 
ea a jucat un rol important și in 
dezvoltarea civilizației și în progresul 
omenirii. Dar aceasta nu înseamnă 
că putem să trecem cu vederea relele 
care le-a făcut, mai cu seamă politi
ca de asuprire a altor popoare, fap
tul că multe țări europene au acțio
nat de multe ori pe calea forței, a 
războiului, pentru soluționarea di
feritelor probleme.

Astăzi, în Europa sînt, de aseme
nea, multe probleme comnlicate. îm
preună cu Statele Unite, Europa rea
lizează 80 la sută din totalul cheltuie
lilor militare ; cam in același pro
cent armamentul cel. mai modern se 
găsește în Europa și, desigur, inclu
siv armamentul atomonuclear. Iată 
de ce asigurarea securității europene 
constituie o necesitate nu numai pen
tru continentul nostru, dar și pen
tru întreaga lume. România a acordat 
o atenție deosebită înfăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki, trecerii 
la o politică de colaborare și de 
pace în Europa și, mai cu seamă, 
trecerii la dezangajarea militară.

Trăind în Balcani, România se 
preocupă continuu de dezvoltarea co
laborării cu toate țările balcanice, 
pentru soluționarea unor probleme li
tigioase, inclusiv a problemei Cipru
lui, pe calea tratativelor, de întări
rea colaborării și păcii în Balcani, 
ca o parte a securității și păcii în 
Europa.

România s-a preocupat Întotdeauna 
de soluționarea pe cale politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu. în 
actuala situație existentă in această 
zonă, care se află în imediata apro
piere a țării noastre, considerăm că 
este necesar să se facă totul pentru 
întărirea solidarității și colaborării 

dintre țările arabe. Totodată, trebuie 
să fie intensificate eforturile pentru 
soluționarea deplină a tuturor pro
blemelor, pentru o pace globală. Fie
care popor din Orientul Mijlociu are 
dreptul să își realizeze integritatea 
deplină teritorială, așa cum a fost 
înainte de 1967. Deci, Israelul trebuie 
să se retragă din aceste teritorii. în 
același timp, poporul palestinian are 
dreptul la o viață liberă. Este, deci, 
necesar să se soluționeze problema 
palestiniană pe baza dreptului la 
autodeterminare, inclusiv prin con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent. (Aplauze). Desigur, pacea 
din Orientul Mijlociu trebuie să ga
ranteze integritatea teritorială a tu
turor statelor, să asigure stabilirea 
unor relații de colaborare Intre toate 
țările din această zonă.

V-ați referit, tovarășe președinte, 
pe larg la problemele din Africa, în
deosebi din Africa australă. împărtă
șim pe deplin preocupările dumnea
voastră legate de lichidarea deplină a 
dominației străine în Africa, a poli
ticii de discriminare rasială și de 
apartheid. România a sprijinit întot
deauna mișcările de eliberare națio
nală de pe acest continent, acordă în
tregul său sprijin politic, diplomatic, 
material mișcărilor de eliberare din 
Zimbabwe, din Namibia și are ferma 
convingere că, indiferent de piedicile 
pe care le ridică cercurile reacționare, 
colonialiștii, popoarele din Namibia 
și Zimbabwe își vor cuceri indepen
dența într-un timp nu prea îndepăr
tat. (Aplauze).

Acordăm, de asemenea, întregul 
nostru sprijin luptei împotriva poli
ticii de apartheid și discriminare ra
sială in Africa de sud. Sintem pe 
deplin solidari cu popoarele și sta
tele din prima linie — Angola, Zam
bia, Mozambic, Tanzania, Botswana.

Unii ne-au pus întrebarea de ce 
am ales regiunea aceasta de încor
dare pentru a vizita o serie de sta
te 1 Desigur, nu am făcut aceasta 
într-un scop turistic. (Animație).

Am venit în aceste state prietene 
pentru a întări colaborarea bilate
rală, dar și pentru a manifesta soli
daritatea cu poziția lor fermă, cu 
lupta pe care ele o duc împotriva do
minației străine în Africa australă. 
(Aplauze),

Desigur, mal sînt și alte probleme 
în Africa. Multe din ele sînt moște
nirea dominației colonialiste și im
perialiste. Noi considerăm că este in 
interesul popoarelor africane ca toa
te problemele, inclusiv cele de ordin 
teritorial, să fie soluționate numai pe 
calea tratativelor. Este necesar să se 
facă totul pentru întărirea unității 
țărilor africane, pentru ca Africa să 
fie a țărilor și a statelor Africii in
dependente, pentru o Africă a sta
telor independente. (Aplauze).

Este necesar ca popoarele africane 
să devină stăpîne depline pe bogă
țiile lor naționale și să colaboreze cu 
alte state pe principiile deplinei ega
lități, în înfăptuirea progresului mai 
rapid al fiecărei țări în parte.

Cînd am vorbit de -realizările po
porului român pe calea socialismului, 
am subliniat faptul că acestea au fost 

posibile datorită faptului că Partidul 
Comunist Român a asigurat unitatea 
întregului popor și conducerea sa fer
mă într-o singură direcție, subliniind 
astfel că unitatea forțelor politice și 
sociale din fiecare țară este determi
nantă, esențială pentru dezvoltare, 
pentru independență, pentru bună
stare. (Aplauze).

România are raporturi deosebit de 
bune cu mai toate statele africane; 
desigur, minus Africa de sud. (Ani
mație, aplauze).

Dorim să dezvoltăm în continuare 
colaborarea cu țările africane în spi
ritul politicii generale a României, 
de colaborare pentru progresul fiecă
rei țări, pentru independența fiecă
rei țări. în lume sînt și alte zone 
unde există probleme complicate. Nu 
doresc însă să mă refer acum la ele. 
Voi menționa numai că oriunde exis
tă probleme litigioase este necesar să 
se facă totul pentru a se evita recur
gerea la calea militară, la forță, pen
tru soluționarea tuturor problemelor 
numai și numai pe calea tratativelor.

în activitatea sa internațională, 
România dezvoltă larg relațiile cu 
toate țările socialiste, acționează ferm 
pentru întărirea unității și colaborării 
acestora. întărim larg colaborarea cu 
toate statele în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate și, desigur, in spi
ritul coexistenței pașnice, dezvoltăm 
relațiile și cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. La 
baza tuturor acestor relații punem 
principiile egalității în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne, cooperării reciproc avantajoase, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. Viața demonstrează că nu 
există o altă cale pentru raporturi de 
colaborare, destindere și pace decit 
aplicarea fermă a acestor principii. 
(Aplauze puternice).

Desigur, politica de forță poate să 
aducă unora anumite avantaje de 
moment. Este posibil ca forța să 
ducă la subjugarea unor popoare. 
Dar istoria ne-a oferit infinite exem
ple că niciodată asuprirea altui po
por nu a fost veșnică. Popoarele s-au 
ridicat întotdeauna la luptă și au 
obținut victoria. Deci orice victorie 
pe calea forței este sortită eșecului. 
Libertatea popoarelor, • independența 
lor nu pot fi nimicite niciodată, de 
nimeni 1 (Aplauze puternice).

Ne preocupăm și dorim să conlu
crăm strîns, tovarășe președinte, in 
problemele lichidării subdezvoltării, 
a împărțirii lumii în bogați și săraci, 
pentru edificarea noii ordini econo
mice și politice internaționale. Româ
nia acordă o mare . atenție proble
melor dezarmării, și în primul rînd 
dezarmării nucleare. Ne pronunțăm 
pentru oprirea cursei Înarmărilor, 
pentru trecerea Ia reducerea cheltu
ielilor militare și alocarea a cel pu
țin 50 la sută din economiile realizate 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
(Aplauze). Ne pronunțăm pentru des
ființarea concomitentă a blocurilor 
militare — și am în vedere acum 
N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia. 
(Aplauze). Dună cum știți, de curînd 
a dispărut C.E.N.T.O. și nu am obr 
s.ervat ca cineva să-i simtă lipsa. 
(Animație, aplauze).

Noi înțelegem bine că problemele 
dezarmării sînt complexe, că ele nu 
se pot rezolva în detrimentul unora 
sau altora. Dar trecerea la dezarmare 
și păstrarea echilibrului de forțe se 
pot realiza nu prin noi cheltuieli, ci' 
prin reducerea echilibrată și contro
lată a înarmărilor și cheltuielilor mi
litare. Am dori ca și îri acest dome
niu România și Zambia, împreună cu 
celelalte state, să conlucreze string 
pentru a determina adoptarea de mă
suri concrete pe această cale. (A- 
plauze).

Este evident că soluționarea tutu
ror acestor probleme impune parti
ciparea tuturor statelor, indiferent de 
mărime sau orînduire socială, la re
zolvarea lor. Desigur, in primul rînd, 
este necesar să se asigure participa
rea activă a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate.

De asemenea, noi acordăm o mare 
importanță Organizației Națiunilor 
Unite, celorlalte organisme mondiale, 
care oferă cadrul organizatoric cel 
mai corespunzător pentru democrati
zarea vieții internaționale, pentru 
participarea tuturor statelor la asi
gurarea destinderii și păcii.

Așa cum am convenit in convorbi
rile noastre, și cum am înscris in 
Tratatul de prietenie și cooperare 
și în comunicatul semnat astăzi. 
România și Zambia s-au obligat să 
conlucreze strîns, să întărească soli
daritatea în realizarea unei lumi a 
colaborării, a destinderii și păcii, in 
care fiecare națiune să se dezvolte 
liberă, fără teama vreunei agresiuni. 
(Aplauze puternice).

Aș dori să închei urlnd încă o dată 
poporului prieten zambian succese tot 
mai mari în dezvoltarea sa sub con
ducerea Partidului Unit al Indepen
denței Naționale. (Aplauze).

Urez o trainică și veșnică priete
nie și colaborare între poporul român 
și poporul zambian 1 (Aplauze).

Pentru o colaborare strînsă intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Unit al Independenței Naționale 1 
(Aplauze).

în sănătatea bunului meu prieten 
președintele Kenneth Kaunda și a 
doamnei Betty Kaunda 1 (Aplauze).

Pentru secretarul general al U.N.I.P. 
și pentru primul ministru 1

Pentru militanții de partid și de 
stat zambieni 1

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).

Pentru pace trainică 1 (Aplauze pu
ternice, îndelungate).
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Zambia, la invitația dr. Ken
neth David Kaunda, președintele Re
publicii Zambia, președintele Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, în perioada 15—18 aprilie 1979.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
obiective economice și instituții so- 
cial-culturale din Lusaka. Distinșii 
oaspeți români s-au bucurat pretu
tindeni de o primire caldă, ca simbol 
al relațiilor de strînsă prietenie care 
există intre Republica Socialistă 
România și Republica Zambia și al 
sentimentelor de stimă reciprocă sta
bilite intre cele două popoare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, au avut convorbiri oficiale.

La convorbiri au participat tovară
șa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu-. 
nist Român ; tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ; 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, viceprim-ministru al guvernu
lui ; Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul afaceri
lor externe ; Constantin Niță, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale ; Marin Ena- 
che, membru al C.C. al P.C.R., șeful 
Cancelariei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ; Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.A., consilier al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintelui Republicii Socialiste 
România ; Ion M. Nicolae, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale ; 
Aurel Ardeleanu, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Zambia ; Constantin Vasilil), adjunct 
al Șefului Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R. ; Eugen Florescu, ad
junct al șefului Secției de presă a 
C.C. al P.C.R. ; Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei ; Ludovic Păun, adjunct al 
ministrului sănătății ; Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor ; Constantin Boștină, secre
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, președinte 
al Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor ; Petre Tănăsle, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea zambiană au participat : 
Mainza Chona, secretar general al 

Partidului Unit al Independenței Na
ționale (U.N.I.P.) ; Daniel Lisulo, 
prim-ministru ; A. G. Zulu, membru 
al C.C. al U.N.I.P., secretar de stat 
pentru apărare și securitate ; R. C. 
Kamanga, membru al C.C. al U.N.I.P., 
președintele Comitetului politic, con
stituțional, juridic și pentru relații 
externe al C.C. al U.N.I.P. ; W. P. 
Nyirenda, membru al C.C. al U.N.I.P., 
președintele Comitetului economic și 
de finanțe al C.C. al U.N.I.P. ; K. Ma- 
kasa, membru al C.C. al U.N.I.P., 
președintele Comitetului de dezvol
tare rurală al C.C. al U.N.I.P. ; C. B. 
Kankasa, membru al C.C. al U.N.I.P., 
secretara Organizației Femeilor ; II, 
K. Matipa, membru al C.C. al U.N.I.P., 
secretar administrativ al U.N.I.P. ; 
W. M. Chakulya, ministrul afacerilor 
externe ; J. M. Lumina, ministrul fi
nanțelor și cooperării tehnice ; ge
neral G. K. Chinkuli, ministrul ener
giei, transporturilor și telecomunica
țiilor ; M. Mumbina, ministrul mine
lor ; R. Chisupa, ministrul comerțu
lui și industriei ; B. Kakoma, minis
tru de stat pentru finanțe și coope
rare tehnică ; L. Subulwa, ministru 
ele stat pentru comerț și industrie ; 
E. I. L. Willima, secretarul cabine
tului.

Cei doi șefi de stat au evidențiat 
importanța întîlnirilor la nivel înalt 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare și, în acest sens, au 
reafirmat principiile și obiectivele 
incluse în Declarația Solemnă a Re
publicii Socialiste România și a Re
publicii Zambia, semnată la Bucu
rești, la 20 noiembrie 1974.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie, sinceritate, înțelegere și res
pect reciproc, cei doi șefi de stat 
s-au informat asupra preocupărilor 
țărilor lor in domeniul construcției 
economice și sociale;' au analizat re
lațiile bilaterale și perspectivele lor 
de dezvoltare și au efectuat un larg 
schimb de vederi referitor la proble
mele internaționale de interes comun.

Președintele Kenneth David Ka
unda a exprimat deosebita sa apre
ciere față de realizările obținute prin 
eforturile depuse de întregul popor 
român, strîns unit sub conducerea 
înțeleaptă și dinamică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, a Partidului 
Comunist Român, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, precum și față de succesele 
obținute in dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii, în ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al tuturor cetățenilor țării.

■Șeful statului zambian și-a expri
mat admirația față de politica exter
nă activă și principială promovată de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu personal, care, prin 
poziția sa realistă, analiza științifică 
și măsurile concrete propuse, con
tribuie nemijlocit la găsirea căilor de 
soluționare a problemelor majore 
care preocupă omenirea.

El a evidențiat originalitatea și 
valoarea concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind rolul de 
factor determinant al independentei 
naționale în asigurarea păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale, 
privind principiile care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state, edi
ficarea noii ordini economice inter
naționale, precum și cu privire la 
alte probleme ale contemporaneită
ții. A dat o înaltă apreciere activi
tății neobosite a președintelui român 
pentru promovarea în viața interna
țională a acestei concepții.

Președintele Nicolae Ceaușescu, la 
rîndul său, a dat o înaltă apreciere 
eforturilor poporului zambian, care, 
sub conducerea președintelui Kenneth 
David Kaunda, a Partidului Unit al 
Independenței Naționale, depune e- 
forturi susținute pentru dezvoltarea 
economică și socială, pentru conso
lidarea independenței și suveranită
ții țării, pentru punerea în valoare a 
resurselor naționale umane și mate
riale ale țării.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, de asemenea, contribuția pe 
care șeful statului zambian o aduce 
personal la promovarea păcii în A- 
frica și în lume, rolul constructiv pe 
care Zambia îl are în mișcarea de 
nealiniere, pentru promovarea cola
borării și înțelegerii pe plan inter
național, precum și sprijinul Impor
tant pe care poporul zambian îl a- 
cordă luptei de eliberare a popoare
lor din Africa australă.

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat pe președintele Kenneth Da
vid Kaunda în legătură cu realege
rea sa unanimă, pentru al patrulea 
mandat, ca președinte al U.N.I.P. și 
președinte al Republicii Zambia.

Cei doi președinți au apreciat pozi
tiv evoluția relațiilor dintre România 
și Zambia, cît și conlucrarea fruc
tuoasă care s-a statornicit între cele 
două țări pe plan internațional, în 
spiritul Declarației semnate la Bucu
rești. în același timp, ei au arătat 
că nu au fost traduse în viață în în
tregime prevederile înțelegerilor con
venite anterior la București și la Lu
saka, ceea ce a făcut ca realizarea 
unor acțiuni de cooperare de interes 
reciproc să fie întîrziată.

Ei au reafirmat hotărîrea celor 
două țări de a folosi posibilitățile 
largi care există pentru dezvoltarea 
mai accentuată a schimburilor comer
ciale și a cooperării economice bila
terale, îndeosebi în domeniul minier, 
agricol, al transporturilor și al pre
gătirii de cadre. Totodată, s-au con
venit modalitățile de folosire a cre
ditului de 50 milioane dolari pe care 
România l-a acordat Zambiei pentru 
construirea unor obiective în Comun.

Președintele României și președin
tele Zambiei au stabilit să se proce
deze cît mai urgent posibil la adopta
rea de măsuri concrete pentru pu
nerea în practică a prevederilor do
cumentelor semnate. De asemenea, 
au indicat să se convoace de urgen
ță la București cea de-a IV-a sesiu
ne a Comisiei mixte de colaborare 
economică și tehnică româno-zam- 
biană.

Exprimînd voința lor politică de a 
adinei și diversifica în continuare 
relațiile de prietenie, solidaritate și 
cooperare dintre cele două țări, cei 
doi președinți au semnat Tratatul de 
prietenie și cooperare între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Zambia.

Cu prilejul vizitei s-au mai sem
nat : Acord privind cooperarea teh
nică și economică în industria mi
nieră și în domeniul hidrocarburilor; 
Acord pentru dezvoltarea cooperării 
in domeniul industriei; Acord de cre
dit între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Zambia; Acord privind dezvoltarea 
cooperării în domeniul agriculturii; 
Programul de schimburi culturale și 
științifice pe anii 1979—1980.

S-a semnat, de asemenea, Protoco
lul de cooperare între Partidul Co
munist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale.

în cadrul schimbului de vederi 
asupra problemelor internaționale, 
cei doi președinți au subliniat afir
marea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a se dezvolta li pere. 
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stăpîne pe bogățiile lor naționale, pe 
destinele proprii, de a-și făuri viața 
așa cum doresc, fără nici un ames
tec din afară, de a conlucra pe bază 
de egalitate într-un climat de secu
ritate și pace. Totodată, ei au expri
mat profunda lor îngrijorare în legă
tură cu agravarea climatului politic 
mondial, ascuțirea contradicțiilor în
tre unele state sau grupări de state, 
perpetuarea situațiilor conflictuale 
in diferite regiuni ale lumii, generate 
de accentuarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de for
ță și dictat, de reîmpărțire a lumii 
în sfere de influență și dominație.

Cei doi președinți au apreciat că 
împărțirea lumii în țări sărace și 
țări bogate constituie una din pro
blemele fundamentale ale vieții in
ternaționale, de soluționarea căreia 
depind viitorul omenirii, pacea în 
lume. Ei au reafirmat voința lor fer
mă de a acționa pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să permită o colaborare cu 
adevărat echitabilă între toate sta
tele, progresul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă, accesul lor larg la 
cuceririle tehnicii moderne. Ei au 
subliniat necesitatea intensificării so
lidarității și colaborării mai active 
a țărilor în curs de dezvoltare, pentru 
realizarea unor măsuri concrete în 
direcția eliminării decalajelor între 
state, a instaurării noii ordini eco
nomice, a asigurării succesului celei 
de-a V-a reuniuni U.N.C.T.A.D. de la 
Manila și a viitoarei sesiuni speciale 
din 1980 a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate acestor probleme. 
Ei s-au pronunțat pentru organizarea 
de către țările membre ale „Grupului 
celor 77", împreună cu țările neali
niate. a unei reuniuni a statelor in 
curs de dezvoltare înaintea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980. De asemenea, au 
evidențiat necesitatea stabilirii unor 
prețuri echitabile la materiile prime 
și la produsele industriale, incit 
acestea să favorizeze dezvoltarea mai 
rapidă a țărilor rămase în urmă, ast
fel ca ele să fie mai puțin afectate 
de criza sistemului monetar occiden
tal și de escaladarea prețurilor din 
țările capitaliste.

Ei au evidențiat importanța unor 
acțiuni unite și ferme din partea tu
turor forțelor înaintate, antiimperia- 
liste, pentru a elimina definitiv prac
ticile politicii de forță, de amestec 
în treburile interne, de dominație și 
exploatare a altor țări, pentru conso
lidarea destinderii și securității in
ternaționale, pentru edificarea unei 
lumi a dreptății sociale și naționale, 
a egalității între popoare, a colabo
rării rodnice, prietenești între toate 
națiunile lumii.

Cei doi șefi de stat au subliniat că 
interesele supreme ale păcii mondiale 
reclamă soluționarea tuturor diferen
delor dintre state, a oricăror litigii 
internaționale, exclusiv pe cale po
litică, prin tratative directe între 
părțile interesate. în acest context, ei 
au reafirmat necesitatea ca relațiile 
dintre toate statele să fie întemeiate 
pe principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, coexistenței 
pașnice, fără deosebire de orînduire 
socială și politică, singurele în stare 
să asigure pacea, progresul și pros
peritatea tuturor popoarelor și națiu
nilor.

Examinînd situația din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de sud, cei doi 
președinți și-au exprimat îngrijorarea 
față de încercările de a menține do
minația, oprimarea și exploatarea 
popoarelor africane din această re
giune, au condamnat cu fermitate 
tergiversările și celelalte manevre 
ale regimului lui Ian Smith, ale 
forțelor imperialiste, reacționare și 
rasiste, care îl susțin, și au reafirmat 
sprijinul- lor deplin pentru Frontul 
Patriotic și lupta sa dreaptă pentru 
eliberarea totală a Zimbabwe. Ei au 
respins, de asemenea, așa-zisele ale
geri organizate de regimul de la Sa
lisbury și au apelat la comunitatea 
internațională să nu recunoască gu
vernul care va fi alcătuit ca rezultat 
al lor.

Cei doi șefi de stat au condamnat 
manevrele regimului minoritar rasist 
din Africa de sud și ale sprijinitori
lor săi de a pune piedici poporului 
namibian și avangardei sale, 
S.W.A.P.O., în lupta grea pentru cu
cerirea independenței. Ei au reafir
mat că orice soluție care nu este în 
conformitate cu interesele S.W.A.P.O., 
reprezentantul autentic al poporului 
namibian, nu reflectă voința acestui 
popor și, în consecință, nu este de 
natură să aducă pacea in regiune.

în ce privește Africa de sud, cel 
doi președinți au condamnat politica 
de apartheid și discriminare rasială, 
au reafirmat sprijinul lor consecvent 
pentru mișcarea de eliberare din a- 
ceas(£ țară și au subliniat necesita
tea unității acesteia, a dreptului ei 
de a folosi orice mijloc de care dis
pune, inclusiv lupta armată, pentru 
eliminarea apartheidului și pentru 
libertate.

Cel doi președinți au reafirmat 
sprijinul lor deplin față de țările a- 
fricane „din prima linie", victime ale 
agresiunii regimurilor minoritare ra
siste din Africa de sud și Rhodesia 
și au cerut să se pună capăt oricăror 
Încălcări ale suveranității și integri
tății teritoriale a acestor țări.

Cei doi președinți au exprimat în
grijorarea lor în legătură cu stările 
de tensiune și conflict care au apărut 
între unele state africane indepen
dente. Ei s-au pronunțat pentru re
zolvarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor politice directe în
tre țările africane interesate, fără in
tervenție din afară, pornindu-se de 
la necesitatea întăririi unității și so
lidarității lor în lupta comună pen
tru consolidarea independenței na
ționale, a concentrării tuturor efortu
rilor, pe plan național și regional, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare. în acest con
text, a fost apreciat rolul important 
care revine Organizației Unității A- 
fricane în soluționarea politică a pro
blemelor litigioase de pe continent, 
în edificarea unui climat de pace, 
bună vecinătate și colaborare intre 
țările africane.

Referindu-se la securitatea și co
operarea europeană, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor menite să ducă la 
înfăptuirea in practică, ca un tot 
unitar, a prevederilor documentelor 
semnate la Helsinki, pentru trecerea 
la măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare, pentru ampli
ficarea colaborării și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și culturale 
între țările continentului. Ei au sub
liniat că întărirea, păcii și securității 
în Europa va exercita o influență po
zitivă asupra situației internaționale, 
asupra păcii și securității în întreaga 
lume.

Cu privire la Orientul Mijlociu, cei 
doi președinți au evocat eforturile ce 
se întreprind pe plan internațional 
pentru rezolvarea problemelor aces
tei zone și, în legătură cu aceasta, 
au fost de acord că este necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea pen
tru o soluție globală, justă și durabilă, 
care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate în 
urma războiului din 1967, la asigura
rea dreptului sacru la autodetermi
nare al poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat propriu, indepen
dent, la garantarea independenței și 
securității tuturor statelor din re
giune.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
adînca lor îngrijorare în legătură cu 
pericolul grav pe care îl reprezintă 
intensificarea cursei înarmărilor. Ei 
au subliniat Importanța trecerii ne- 
întîrziate la măsuri practice de dezar
mare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară. în acest sens, ei s-au 
pronunțat pentru înghețarea cheltuie
lilor militare, reducerea treptată a a- 
cestora, retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele frontierelor națio
nale, desființarea bazelor militare, în 
primul rind a celor nucleare, de pe 
teritoriile altor state, încetarea ma
nevrelor militare și, în general, a ori
căror demonstrații de forță în a- 
propierea frontierelor altor state, an
gajamentul statelor posesoare de 
arme nucleare de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor care nu le 
posedă, interzicerea producerii și fo
losirii armelor nucleare.

Cei doi președinți au reliefat că 
soluționarea trainică și echitabilă a 
problemelor complexe ale lumii con
temporane reclamă participarea ac
tivă la viața internațională, in condi
ții de egalitate, a tuturor statelor 
mari, mijlocii și mici, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate. S-au pronunțat pentru întări
rea rolului O.N.U., creșterea contri
buției organizației la menținerea și 
consolidarea păcii și securității mon
diale, la ■ dezvoltarea pe bază de 
egalitate a cooperării dintre toate 
statele, la democratizarea relațiilor 
internaționale, la rezolvarea pe cale 
pașnică \a diferendelor dintre state.

Președintele României și președin
tele Zambiei și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele vizitei de stat, 
apreciind că întîlnirile și discuțiile 
care au avut loc, înțelegerile la care 
s-a ajuns constituie o contribuție de 
cea mai mare importanță la dezvol
tarea în continuare a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, partide și popoare, slujesc 
cauza păcii și colaborării în întreaga 
lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat sincere mulțumiri pentru 
primirea cordială și ospitalitatea de 
care s-a bucurat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu și delegația 
care l-a însoțit, președintelui Kenneth 
David Kaunda și doamnei Betty 
Kaunda, poporului zambian prieten.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au invitat 
pe președintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, și doamna 
Betty Kaunda să efectueze o vizită 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere. Data vizitei va fi 
stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

Imagini dinaintea plecârii de pe aeroportul din Lusaka

Plecarea
(Urmare din pag. I)
ședințele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, precum și 
tovarășii Virgil Cazacu, Virgil Trofin. 
Ștefan Andrei își iau rămas bun de 
la secretarul general al U.N.I.P., M. M. 
Chona, și doamna Chona, primul mi
nistru Daniel Lisulo, președintele 
Comitetului pentru Apărare și Secu
ritate, A. G. Zulu, cu soția, F. N. 
Bulawayo, membru al C.C. al 
U.N.I.P. pentru provincia Lusaka, 
cu soția, ministrul afacerilor exter
ne, W. Chakulya, de la celelalte per
soane oficiale zambiene, membri ai 
C.C. al U.N.I.P. și ai guvernului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Lusaka.

Sînt de față ambasadorul României 
la Lusaka, Aurel Ardeleanu, membrii 
ambasadei, specialiști români, pre
cum și ambasadorul Zambiei în țara 
noastră, Albert Nkanda Kalyati.

O unitate de gardă prezintă onorul. 
Apoi, in timp ce se intonează imnu
rile de stat ale României și Zambiei, 
sînt trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
trece in revistă garda de onoare.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda își string miinile îndelung, cu 
deosebită cordialitate, se îmbrățișea
ză cu căldură. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Betty Kaunda 
se despart cu aceeași caldă prietenie.

din Lusaka
Președintele Nicolae Ceaușescu 

mulțumește gazdelor pentru primirea 
deosebit de călduroasă ce i-a fost re
zervată, pentru ospitalitatea poporu
lui zambian.

La rîndul său, președintele Kenneth 
David Kaunda își exprimă satisfac
ția pentru rezultatele deosebite ale 
noii vizite în Zambia a solilor po
porului român și urează tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu deplin succes in conti
nuarea vizitei lor de prietenie pe me
leaguri africane.

La ora 9,00, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre Maputo, capitala Republi
cii Populare Mozambic, a cincea eta
pă a itinerarului african al solilor 
poporului țomân.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale
Domnului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
STATE HOUSE — LUSAKA

La părăsirea teritoriului frumoasei dumneavoastră țări, doresc să vă 
transmit încă o dată dumneavoastră, doamnei Betty Kaunda. întregului popor 
zambian, în numele meu și al soției, cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
și ospitalitatea ce.ne-au fost rezervate în timpul vizitei oficiale de prietenie 
iir Republica Zambia.

Sint încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile purtate cu acest 
prilej și înțelegerile la care am ajuns, Tratatul de prietenie și cooperare pe 
care l-am semnat împreună vor impulsiona și mai puternic cursul ascendent 
al relațiilor româno-zambiene, vor contribui la dezvoltarea pe multiple 
planuri a colaborării și cooperării româno-zambiene, în interesul și spre 
binele celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii și progresului in 
întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, încă o dată, urările noastre 
călduroase de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul 
zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

intreagi țară, în întîmpinarea zilei de 1 Mai
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Puternic avînt al întrecerii 
pentru înfăptuirea exemplară 

1 a planului și a angajamentelor 
pe acest an

Peste plan — produse 
utile economiei naționale, 
în întîmpinarea zilei de 1 Mai colec
tivele din industria județului Prahova 
raportează însemnate succese în în
trecere. în prima jumătate a lunii 
aprilie, de pildă, ele au realizat, pes
te sarcinile de plan, 12 900 tone pro
duse chimice și petrochimice, 340 
tone utilaj tehnologic, aparatură de 
injecție și electrotehnică, 1 200 tone 
cărbune, ciment și alte materiale de 
construcție, țesături, mobilă și alte 
bunuri materiale.

Energie electrică econo* 
misită Vrancea s-a
realizat, de la începutul anului și 
pină în prezent, o economie de 7 887 
MWh față de repartițiile inițiale de 
energie electrică. Cu energia econo
misită se poate asigura funcționarea, 
pe timp de două luni, a Combinatu
lui de prelucrare a lemnului sau pon- 
sumul tehnologic pe 10 luni la Fila
tura de lină pieptănată din Focșani. 
(Dan Drăgulescu).

Tehnologii moderne în
minerit Minerii clin Maramureș 
folosesc metode înaintate de lucru, 
între care exploatarea in subabataje, 
exploatarea cu surpare prin susține
re și altele, care asigură creșterea 
randamentului pe post, precum și 
însemnate economii de materiale. Pe 
această cale și prin aplicarea altor 
măsuri tehnico-organizatorice, ei âu 
înregistrat, în acest xm, în medie pe 
centrală, un spor de producție de 2 
tone pe post, ceea ce le-a permis să 
realizeze în primele trei luni ale anu
lui o producție suplimentară de peste 
150 000 tone minereu.

Excavatoare cu consum 
de metal redus. Industria noas
tră constructoare de mașini realizea
ză in prezent 14 tipuri de excava
toare hidraulice, echipate cu cupe de 
la 0,4 la 8—10 mc. Ca urmare a re- 
proiectării unor repere și subansam- 
ble ale acestora și îmbunătățirii teh
nologiilor de fabricație — lucrări e- 
fectuate de Centrul de cercetare ști

ințifică și inginerie tehnologică pen
tru utilaje de construcții din Brăila 
— mai multe tipuri de excavatoare 
au căpătat caracteristici tehnice co
respunzătoare unor sortimente noi. 
Astfel, la excavatorul hidraulic cu 
cupă de 0,6 mc, care în noua va
riantă a fost echipat cu un motor de 
45 CP, greutatea totală a fost redu
să cu circa 4 tone, iar tipul 1 201, cu 
o cupă de 1 mc, cîntărește 22 tone, 
pe cind excavatorul mecanic, pe care 
l-a înlocuit în fabricație, avea 24 tone.

Suplimentar — 31 000 to
ne cărbune. Ca rezultat al or§a- 
nizării judicioase a producției și a 
muncii, al extinderii gradului de me
canizare a lucrărilor din subteran și 
al îmbunătățirii indicilor de utilizare 
a mașinilor și instalațiilor din dotare, 
colectivul întreprinderii miniere Lu- 
peni a extras, peste sarcinile de plan 
la zi, mai mult de 31 000 tone căr
bune cocsificabil. De asemenea, mi
nerii de la Petrila și Uricani au 
realizat în perioada care a trecut din 
acest an o cantitate de cărbune pes
te plan care poate constitui combus
tibilul necesar Termocentralei elec

trice Paroșeni pentru producerea a 
peste 12 milioane kWh energie elec
trică.

La parametrii proiectați, 
întreprinderea „Textila“-Calafat, una 
din cele mai tinere unități industria
le din județul Dolj, a atins princi
palii indicatori tehnico-economici 
prevăzuți in proiecte. Aceasta a per
mis filatoarelor să realizeze in plus 
de la începutul anului 2,6 tone fire 
tip bumbac, iar țesătoarelor să-și de
pășească sarcinile planificate cu 
55 000 mp țesături crude. Totodată, 
producția marfă planificată a fost 
depășită cu 3 milioane lei, iar pro
ducția netă cu aproape un sfert de 
milion.

Angajamentele devin 
fapte Hidrocentralele de f>e Bis
trița au rotunjit, miercuri, la 16 
milioane kWh producția de energie 
electrică obținută peste plan de la 
începutul anului, cantitate care re
prezintă aproape 70 la sută din pre
vederile angajamentelor asumate pe 
întregul an 1979.
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La reședința rezervatâ înalților oaspeți români

Începerea convorbirilor oficiale dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Samora Moises Machel
(Urmare din pag. I)
stantin Vasiliu, adjunct al șefului 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C.R. ; Eugen Florescu, adjunct al 
șefului Secției de presă a C.C. al 
P.C.R. ; Ion Popescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei ; Ludovic Păun, adjunct al mi
nistrului sănătății ; Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor ; Constantin Boștină, secre-

tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor ; Petre Tănăsie, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea mozambicană, tovarășii: 
Marcelino dos Santos, membru al 
Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al FRELIMO, ministru și pre
ședinte al Comisiei Naționale a Pla
nificării ; Joaquim Alberto Chissano, 
membru al Comitetului Politic Per-

manent al C.C. al FRELIMO, minis
trul afacerilor externe ; Julio Edu
ardo Zamlth Carrilho, membru al 
C.C. al FRELIMO, ministrul indus
triei și energiei ; Sergio Vieira, mem
bru al C.C.
torul Băncii 
Baltazar dos 
finanțelor ;
ministrul comerțului exterior ;
Julio Andrade, directorul de cabinet

al FRELIMO, guverna- 
Mozambicului ; Rui 

Santos Alves, ministrul 
Solomao Munguambe, 

Jose

al președintelui FRELIMO ; Luis 
Bernardo Honwana, director de cabi
net la Președinția Republicii ; Vale- 
riano Ferrao, secretar general la Mi
nisterul de Externe ; Janet Rae 
Mondlane, comisar național al pla
nificării ; Salome Moiane, secretar 
general al Organizației Femeilor Mo
zambicane ; Zacarias Kupela, secre
tar general al Organizației Tineretu
lui Mozambican.

La începutul convorbirilor, cei doi conducători de partid și de stat au făcut următoarele declarații

Declarația tovarășului 
Samora Moises Machel

Sintem in partea de sud a Africii. 
Este un frumos punct al continentu
lui african, dar și o regiune de luptă.

Cu permisiunea dumneavoastră, to
varășe președinte Ceaușescu, vă urez 
bun venit in republica noastră popu
lară. Vă rog să-mi permiteți să 
adaug la această urare dorința noas
tră ca tovarășii să se simtă ca acasă.

Vizita dumneavoastră are semnifi
cații profunde, deosebite. In primul 
rind, ea exprimă prietenia dintre 
toate popoarele, alianța forțelor re
voluționare în transformarea lumii. 
Este o ocazie ca, prin dumneavoas
tră, tovarășe președinte, să salutăm 
solidaritatea internațională și spriji
nul frățesc pe care Pailidul Comunist 
Român, poporul și guvernul român 
au știut să-I ofere dintotdeauna po
porului nostru.

Această vizită constituie un mo
ment care poate să ducă Ia întărirea 
legăturilor de prietenie, a raporturi
lor frățești între partidele, popoarele 
și statele noastre. Această vizită vă 
va permite, tovarășe președinte, o 
cunoaștere mai profundă a poporului 
nostru, a pămîntului nostru, a sarci
nilor construcției democrației popu
lare, în special după campania de 
structurare a partidului.

în sfirșit, tovarășe președinte, vi
zita dumneavoastră in țara noastră 
este o expresie a victoriei forțelor 
progresiste, a victoriei împotriva im
perialismului, o afirmare a adevăru
lui că nu sintem singuri in lupta din 
această regiune a Africii australe.

De aceea, vă doresc să vă 
simțiți ca și cum ați fi la București. 
(Aplauze).

★ ★

tovarășului Samora 
în această primă 

dat
La propunerea 

Moises Machel, 
rundă a convorbirilor s-a 
cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a făcut o amplă și 
aprofundată expunere asupra activi
tății interne și internaționale a 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste, precum și cu privire 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
partidul FRELIMO, cu poporul și 
statul mozambican.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la succesele ob
ținute de poporul român in înfăp
tuirea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, în toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale, 
în dezvoltarea democrației socialiste, 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al întregii națiuni.

în continuarea expunerii sale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a apreciat

„Relațiile româno-mozambicane
cunosc o evoluție dinamică"

Comentariile presei din Mozambic

In ziua 
român la 
CIAS"

Declarația tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Aș dori și eu, stimate ’ tovarășe 
președinte al Mozambicului, Samora 
Machel, și stimați tovarăși, să incep 
prin a vă exprima un salut călduros, 
tovărășesc, dumneavoastră, întregu
lui partid și popor mozambican, din 
partea noastră, a Partidului Comu
nist Român, a poporului român.

Fiind prima noastră vizită in Mo
zambic după cucerirea independen
ței dumneavoastră naționale, dorim 
să vă adresăm cu acest prilej cele 
mai calde felicitări pentru marea 
victorie pe care ați obținut-o. 
(Aplauze).

Dorim, într-adevăr, să dezvoltăm 
relațiile de solidaritate și colabo
rare care au existat intre Parti
dul Comunist Român și partidul 
FRELIMO încă înainte de cucerirea 
independenței. în lupta pentru elibe
rarea națională.

Aș dori, de asemenea, să vă mul
țumesc pentru primirea 
ce ne-ați

călduroasă
rezervat-o. Mulțumesc, de

asemenea, populației din Maputo — 
capitala țării dumneavoastră — pen
tru primirea deosebit de călduroasă, 
ceea ce ne-a făcut ca, intr-adevăr, 
să ne simțim de la început deosebit 
de bine, exact ca Ia noi acasă.

Fără îndoială că această vizită are 
importanță nu numai pentru relațiile 
noastre bilaterale, dar ea este și o 
expresie a solidarității in lupta 
împotriva imperialismului și colonia
lismului, a solidarității cu popoarele 
din Zimbabwe, Namibia și Africa de 
Sud în lupta pentru independență, 
împotriva rasismului și apartheidu
lui.

Dorim, realmente, ca această vi
zită să deschidă perspective noi 
dezvoltării) colaborării intre parti
dele și popoarele noastre, in spiritul 
solidarității militante, al luptei co
mune pentru dezvoltarea socia
listă, pentru progres și pentru pace.

încă o dată, 
(Aplauze).

★ ★

pozitivă 
dintre

a relațiilor de 
România și Mo

ca există largi
evoluția 
prietenie 
zambic, subliniind 
posibilități de dezvoltare a acestor 
relații și, îndeosebi, pe plan econo
mic, științific, cultural, în interesul 
ambelor popoare, al progresului și 
păcii în lume.

De 
Ceaușescu 
dezvoltării 
diționalelor 
solidaritate 
Român ' și 
lupta pentru întărirea independenței 
naționale și dezvoltarea celor două 
popoare pe calea socialismului.

Abordînd unele aspecte ale vieții 
internaționale, prezentînd pozițiile 
României, ale P.C.R., privind căile și 
mijloacele de soluționare a probleme
lor complexe ale lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit îndeosebi la înfăptuirea 
securității și destinderii pe con
tinentul european și în întreaga 
lume, la soluționarea 
pașnică a problemelor litigioase și

rlc
asemenea, tovarășul Nicolae 

a subliniat importanța 
în noile condiții a tra- 
raporturl de prietenie și 
dintre Partidul Comunist 

partidul FRELIMO în

pe caie

Sosirea la Maputo

(Urmare din pag. I)

vă mulțumim.

a situației din 
Asia de șud-est. 

acordată
in acest context 
Orientul Mijlociu și 
O atenție specială a fost 
situației de pe continentul african, 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România reafirmind și cu acest 
prilej sprijinul activ și solidaritatea 
cu mișcările de eliberare, cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Namibia și 
Rhodesia, a populației majoritare 
din Africa de Sud, împotriva impe
rialismului și colonialismului, a poli
ticii rasiste și de apartheid, pentru 
libertate și independență.

Tovarășul Samora Moises Machel 
a dat o înaltă apreciere analizei fă
cute de președintele României, re- 
levînd caracterul profund științific, 
claritatea și valoarea deosebită a 
concluziilor cu privire la căile de 
soluționare a complexelor probleme 
cu care este confruntată omenirea 
contemporană.

Convorbirile se desfășoară într-o 
ambianță de deplină încredere reci
procă, de caldă si strînsă prietenie, 
de înțelegere tovărășească.

unor momente de neuitat. Mii și mii 
de locuitori din Maputo au sosit încă 
din primele ore ale dimineții pe ae
roportul Mavalane pentru a ura tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu. un călduros bun ve
nit pe pămînftjl țării lor libere, in
dependente și suverane.

Primirea deosebit de călduroasă 
care a fost pregătită șefului statului 
român reprezintă o expresie conclu
dentă a stimei și respectului poporu
lui mozambican față de personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de realizările României socialis
te, față de politica sa activă, dinami
că și constructivă, de solidaritate 
militantă cu popoarele africane. Este, 
în același timp, expresia recunoștin
ței locuitorilor capitalei, a tuturor 
locuitorilor țării pentru ajutorul pe 
care România socialistă l-a acordat 
patriei lor mozambicane în anii grei 
ai luptei pentru obținerea indepen
denței, precum și în anii reconstruc
ției naționale.

Ora 11,15, aceeași ca și la Bucu
rești. Este momentul ceremoniei pre
zidențiale de intimpinare. Cîteva mii 
de cetățeni au transformat aeropor
tul intr-un adevărat buchet uman 
multicolor, în plină mișcare, care cîn- 
tă, aclamă, agită stegulețe românești 
și mozambicane. Drapelele celor două 
țări — de dimensiuni uriașe — flu
tură îngemănate, simbol al legături
lor de strînsă prietenie, de colabora
re și solidaritate dintre cele două 
țări, partide și popoare. Alte sute de 
drapele românești și mozambicane 
sint purtate de tineri sportivi. Fron
tispiciul aerogării este dominat de 
două mari portrete ale președinților 
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises 
Machel. Pe o uriașă pancartă se poate 
citi, în limba română, urarea: „Bine 
ați venit tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România !“.

sosirii solilor poporului 
Maputo, ziarul „NOTI- 

a publicat pe prima pagină 
un amplu articol pe patru coloane, 
în care sînt relevate semnificațiile 
profunde ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Mozambic, atit 
pe planul relațiilor bilaterale, cit și 
pe acela al întăririi solidarității și 
conlucrării rodnice dintre România 
și țările africane, dintre țara noastră 
și celelalte state ale lumii. Articolul, 
însoțit de portretul conducătorului 
partidului și statului nostru, relevă 
că această vizită se înscrie „în cadrul 
întăririi relațiilor de prietenie, soli
daritate și cooperare militantă e- 
xistente intre cele două partide, 
popoare și guverne, făurite în timpul 
luptei armate de eliberare națională".

„Vizita pe continentul african — 
continuă „Noticias" — reprezintă o 
manifestare a solidarității ca po
poarele Africii australe in lupta lor 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului. imperialismului și apart
heidului".

Ziarul reproduce, totodată, princi
palele date biografice ale con lurăto- 
rului partidului și statului nostru, 
care sînt prezentate în mod firesc 
în legătura lor organică cu momen
tele cele mai importante ale luotei 
poporului român din ultimele dece
nii pentru libertate, independență și

dreptate socială, cu succesele ob
ținute de țara noastră pe calea con
strucției socialiste, a făuririi 
vieți noi, demne și prospere.

într-un alt material dedicat vizitei, 
ziarul „Noticias" se referă la rela
țiile tradiționale de prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Ziarul amintește importanța Decla
rației solemne comune semnate la 
București în decembrie 1974 de către 
cei doi președinți, relevînd că „după 
obținerea independenței de către po
porul mozambican s-au deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea as
cendentă a relațiilor româno-mo
zambicane". Comentariul scoate in 
relief evoluția dinamică a relațiilor 
de colaborare economică dintre 
România și Mozambic, subliniind *n 
acest context rolul si imDortanța 
Comisiei mixte româno-mozambica
ne, însemnătatea acordurilor bilate
rale, care sînt menite să dea un nou 
impuls conlucrării rodnice, recinroc 
avantajoase dintre cele două țări.

„Cele două țări — conchide arti
colul — își exprimă dorința de a 
consolida împreună bazele umanității 
eliberate, aducind prin aceasta o 
contribuție prețioasă la cauza liber
tății și independenței popoarelor care 
luptă încă pentru materializarea 
acestor deziderate".

unei

m i

Pe bulevardele capitalei mozambicane, entuziaste manifestări de prietenie

La scara avionului prezidențial, in 
întimpinarea înalților oaspeți vin 
tovarășul Samora Moises Machel. 
tovarășa Grața Machel. Tovarășul 
Nicolae ~ .
Samora Moises Machel își string 
miinile cu căldură, se îmbrățișează. 
Cu aceeași căldură și cordialitate se 
salută tovarășa Elena Ceaușescu cu 
tovarășa Grața Machel.

Președintelui Nicolae Ceaușescu ii 
sint prezentate personalitățile mozam
bicane prezente pe aeroport: Marce
lino dos Santos, membru al Comite
tului Politic Permanent al C.C. al 
FRELIMO, ministru și președinte al 
Comisiei Naționale a Planificării, 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al FRELIMO, ministrul afaceri
lor externe. Armando Emilio Guebu- 
za, membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al FRELIMO, Jor
ge Rebelo, membru al Comitetului Po
litic Permanent al C.C. al FRELIMO, 
ministrul informațiilor, Sebastiao Ma- 
bote, membru al Comitetului Politic 
Permanent al C.C. al FRELIMO, Jo- 
cinto Soares Veloso, membru al Co
mitetului Politic Permanent al C.C. 
al FRELIMO, Rui Baltazar dos 
Santos Alves, ministrul finanțe
lor, Solomao Munguambe, ministrul 
comerțului exterior, Manuel dos 
Santos, ministrul comerțului interior, 
Teodato Mondim da Silva Hungua- 
na, ministrul justiției, Mario Fernan
des da Graca Machungo, ministrul a- 
griculturii, Helder Fernando Bri- 
gido Martinis, ministrul sănătății, 
Julio Zamith Carrilho, ministrul in
dustriei și energiei, Jose Oscar Mon
teiro, ministrul de stat la președin
ție, Smart Katawala, secretar de stat 
pentru pescuit, Joao Batista Cosme, 
ministrul lucrărilor publice.

A fost, de asemenea, prezent Ro
bert Mugabe, copreședinte al Fron
tului Patriotic Zimbabwe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă apoi pe membrii delegației ofi
ciale române.

Cei doi conducători de partid și 
de stat • se îndreaptă spre podiumul 
de onoare. într-o atmosferă solemnă, 
întreaga asistență ascultă imnurile de 
stat ale României și Mozambicului.

O baterie de artilerie, aflată in a- 
propiere, marchează solemnitatea 
momentului . prin 21 de salve.

Un grup de pionieri mozambican! 
se desprind din mulțime și oferă înal
ților oaspeți frumoase ghirlande de 
flori și cravate de pionier. Gestul a- 
tît de sincer al acestor copii ce tră
iesc acum fericiți într-o țară liberă 
este marcat de mulțime prin ovații 
și aplauze îndelungate. Dirijați de 
președintele Machel. ei cîntă un cîn- 
tec ale cărui cuvinte spun „Bun ve
nit, tovarășe președinte Ceaușescu!".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul Sa
mora Moises Machel și tovarășa 
Grața Machel se îndreaptă apoi spre 
miile de cetățeni, care alcătuiesc un 
uriaș careu cu deschiderea spre pista 
de aterizare. într-o- clipă, aeropor
tul capătă temperatura unui adevă
rat vulcan. O mare de stegulețe cu 
culorile României și Mozambicului 
sint fluturate in ritmul unor ovații 
care, în esență, reprezintă un „Bine 
ați venit, tovarășe președinte
Ceaușescu!", însoțit de „Trăiască 
România !“, „Trăiască Mozambicul !“ 

în momentul în care cei doi con
ducători de stat se apropie de clă
direa aeroportului, se pun in miș-

Ceaușescu și tovarășul

alte sute și mii de cetățeni a- 
pe terase și balcoane, pe care 
expuse mari panouri cu texte 
dau expresie prieteniei traini-

care 
flați 
sint 
care 
ce dintre popoarele României și Mo
zambicului. Jos, pe asfaltul pistei, 
zece formații de cîntece și dansuri, 
reorezentind arta populară din zone 
folclorice tribale ale țării, constituie 
adevărate praguri de popas pentru 
înalții oaspeți români, precum și tot 
atitea prilejuri de a exprima, în 
limbajul specific poporului mozambi
can, bucuria de a primi prieteni dragi 
din România. Spectacolul se încheie 
cu cintecele și dansurile unui grup 
modern de la „Electricidad Moțam- 
bique", pregătite, de asemenea, în 
mod special pentru a spune bun ve
nit tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu simpatie acestor manifestări 
sincere, strînge mîini, asistă la spec
tacolele emoționante organizate de 
dansatorii africani.

Salutind încă o dată mulțimea 
care se manifestă cu exuberanță, 
aclamă și ovaționează, scandează 
urări de bun venit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Samora Moi
ses Machel și cu tovarășa Grața 
Machel iau loc în mașină, îndreptîn- 
du-se spre reședința oficială pusă la 
dispoziția înalților oaspeți pe timpul 
vizitei in Mozambic.

Pe un traseu lung de aproape 15 
km, străzile ce duc spre reședință au 
devenit neîncăpătoare pentru miile și 
miile de locuitori veniți să asiste la 
marea sărbătoare a primirii solilor 
poporului român. Mulțimea agită ste
gulețe tricolore, cîntă și dansează, 
dînd astfel glas sentimentelor de 
bucurie, de stimă și respect față de 
conducătorul României socialiste, 
convingerii că noul dialog româno- 
mozambican la nivel înalt, primul pe 
pămintul Mozambicului liber, începe 
sub semnul stimei, prieteniei, înțele
gerii și colaborării.

Pe întregul traseu, sute și sute de 
drapele tricolore românești alcătuiesc 
adevărate „arcuri de triumf" de la 
o margine la alta a bulevardelor ca
pitalei mozambicane.

La sosirea la reședință, tovarășul 
Samora Moises Machel și soția sa, 
Grața Machel, au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu in salonul de onoare, adre- 
isîndu-le încă o dată urarea de bun 
sosit în tînăra Republică Populară 
Mozambic. Subliniind că la marea 
victorie a poporului mozambican 
România socialistă 
Nicolae Ceaușescu au 
derabilă contribuție în 
tei pentru libertate și 
tovarășul Samora Moises Machel a 
spus : f

„Vă adresez, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai cald cuvint de 
bun sosit pe pămintul Mozambicului, 
pe care l-am eliberat împreună".

„Vă mulțumesc, a răspuns tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Este o țară 
frumoasă și un popor frumos".

Cu acest prilej, tovarășul Samora 
Machel și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-au manifestat convingerea că vi
zita va prilejui un nou și remarcabil 
moment în dezvoltarea raporturilor 
de prietenie dintre cele două țări, 
partide și popoare, pentru binele și 
prosperitatea lor, al păcii și progre
sului în întreaga lume.

și tovarășul 
adus o conși- 
perioada lup- 
indeoendență,
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în unitățile agricole din întreaga țară 
este necesar, este obligatoriu

SĂ SE DEPUNĂ TOATE STRĂDUINȚELE 
încît pînă la 25 aprilie 

SEMĂNATUL SA FIE ÎNCHEIAT! 
Situația la zi a însămîntărilor ♦ »

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
rezultă următoarea situație la data de 18 aprilie

PORUMBUL
• S-AU SEMĂNAT 843 500 HECTARE (32 LA SUTĂ 

DIN PLAN).
• AU MAI RĂMAS DE SEMĂNAT 1 746 700 HEC

TARE
• SUPRAFEȚE MAI MARI AU FOST INSĂMINȚATE 

IN JUDEȚELE : BRĂILA — 63 la sutâ din prevederi, 
DOLJ — 60 la sutâ, TULCEA - 60 la sutâ, ME
HEDINȚI — 51 la sutâ, BUZĂU — 50 la sutâ, 
CONSTANȚA - 48 la sutâ, GALAȚI - 47 la 
sutâ, IALOMIȚA — 46 la sutâ, TIMIȘ — 43 la sutâ.

• PERSISTA RĂMINERI IN URMĂ ÎN JUDEȚELE: 
TELEORMAN — numai 15 la sutâ din plan, ILFOV 
— 30 la sutâ, OLT — 38 la sutâ, PRAHOVA — 25 
la sutâ, GORJ — 25 la sutâ, ARAD — 37 la sutâ, 
vrancea - 29 ia sutâ. dîmbovița - 24 
sutâ.

FLOAREA-SOARELUI

• S-AU SEMĂNAT 483 500 HECTARE (91 la sutâ 
din plan).

• AU MAI RĂMAS DE SEMĂNAT 50 300 HECTARE.
• MAI SÎNT SUPRAFEȚE DE SEMĂNAT ÎN JUDE

ȚELE : OLT — 830 hectare, TELEORMAN — 2 965
hectare, BRĂILA — 1 400 hectare, DÎMBOVIȚA - 
850 hectare. ARGEȘ — 5 500 hectare, BACĂU - 
2150 hectare, VASLUI — 7 190 hectare, IAȘI -

9 350 hectare, BOTOȘANI — 16 400 hectare, SATU 
MARE- 1 760 hectare.

SFECLA DE ZAHĂR

• A FOST SEMĂNATA PE 231 650 HECTARE (86 
la sutâ din prevederi).
• MAI SÎNT DE SEMĂNAT 37 360 HECTARE.
e 19 JUDEȚE AU ÎNCHEIAT ÎNSĂMiNȚAREA.
• SUPRAFEȚE MAI MARI AU MAI RĂMAS DE SE

MĂNAT ÎN JUDEȚELE: BACĂU — 2 700 hectare, 
VASLUI — 660 hectare, IAȘI — 3 150 hectare, 
NEAMȚ - 5 310 hectare, BOTOȘANI - 8 200 
hectare, BRAȘOV — 2 680 hectare, tOVASNA - 
3 900 hectare, HARGHITA - 2 700 hectare, SU
CEAVA — 4 700 hectare.

ALTE CULTURI DIN EPOCA ÎNTÎI

• CARTOFII DE TOAMNĂ “Al trebuie 
PLANTAȚI PE 56 100 HECTARE.
• OVĂZUL Șl ORZOAICA mai sînt de 

SEMĂNAT PE 44 850 HECTARE.
• INUL PENTRU ULEI SI CEL PENTRU FI

BRĂ MAI SÎNT DE SEMĂNAT PE 38 500 HECTARE.
• Restanțele cele mai mari sînt localizate în jude

țele BACĂU, IAȘI, NEAMȚ, BOTOȘANI, CLUJ, 
MUREȘ, BRAȘOV, COVASNA, HARGHITA, 
SUCEAVA, SATU MARE, MARAMUREȘ.

încheierea lucrărilor în condiții optime
implică TERMENE PRECISE

Ritmul înregistrat la semănat tn 
ultimele patru zile este sub nive
lul posibilităților. Din analizele 
efectuate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că în județele mai avan

sate s-a lucrat doar cu jumătate 
din capacitatea semănătorilor, iar 
în celelalte chiar cu mai puțin. 
Este o situație cu totul nesatisfă
cătoare, care impune ca, pretutin

deni, să se lucreze cu toate for
țele la semănat. Ministerul Agri
culturii a stabilit termene precise 
pentru încheierea lucrărilor în con
diții optime :

• Semănatul florii-soarelui, sfeclei de • zahăr și al celorlalte culturi din prima 
epocă trebuie încheiat pretutindeni in maximum 1—2 zile.

• lnsămînțarea porumbului trebuie terminată pînă la siîrșitui acestei săptămîni In 
Dobrogea, Cîmpia Dunării și Banat.

• tn celelalte zone, semănatul porumbului trebuie să se Încheie pînă cel tlrziu la 
25 aprilie.

Ce măsuri trebuie APLICATE IMEDIAT 
pentru creșterea ritmului de lucru ?

La teleconferința de Ieri dimi
neața cu organele agricole județe
ne, Ministerul Agriculturii a indi
cat măsurile ce trebuie aplicate 
imediat pentru accelerarea ritmu
lui lucrărilor :
• Cadrele de conducere ți spe

cialiștii din unitățile agricole, consi
liile unice agroindustriale și orga
nele agricole județene să se afle 
permanent pe cimp, să organizeze 
direct munca într-o formație de 
lucru și să răspundă de realizarea 
vitezelor stabilite.

• Toate tractoarele și mașinile 
agricole să fie folosite la intreaga 
capacitate : ziua — timp de 14 ore 
— la semănat, iar noaptea la pre
gătirea terenului.
• Munca la cimp să fie organi

zată in schimburi prelungite — in- 
cepind cel tîrziu la 6 dimineața — 
și chiar in două schimburi, folosin- 
du-se toate cadrele care știu să mi- 
nuiască tractoarele.
• Să se stabilească viteze zilni

ce la semănat pentru fiecare for
mație de lucru și unitate agricolă, 
să se urmărească riguros realizarea 
întocmai a acestora.
• Tractoarele și semănăturile să

lucreze grupat, pe formații mari, 
specializate, sub conducerea nemij
locită a specialiștilor, pentru a se 
realiza ritmul de lucru prevăzut și 
cerințele de ordin calitativ.
• Pe timpul nopții este obliga

toriu ca toate tractoarele și mași
nile agricole să fie parcate în cimp, 
sub pază, spre a se evita depla
sările în gol și consumul inutil de 
carburanți.

• Pentru pregătirea terenurilor 
să se folosească numai combina- 
toarele și cultivatoarele, această lu
crare făcindu-se cu cel mult o zi

și jumătate fnainte sau chiar In 
ziua semănatului.
• La semănatul porumbului să 

se utilizeze numai semănători cu 8 
secții, dotate cu echipamente de 
erbicidare și fertilizare, pentru a 
se executa trei operații la o singură 
trecere a tractorului.
• Sub nici un motiv, nicăieri să 

nu se admită in această perioadă 
sustragerea specialiștilor, a cadre
lor de conducere din unitățile agri
cole de la obligația lor fundamen
tală : încheierea neintirzială a in- 
sămințărilor.

Rezultă că numai printr-o organizare temeinică a muncii, prin 
utilizarea la capacitatea maximă a mijloacelor mecanice și mobili
zarea tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor este cu 
putință să fie accelerat semănatul, astfel ca în intreaga țară să se 
încheie la data stabilită. Iată de ce, pe baza analizei concrete a si
tuației din fiecare județ, din fiecare unitate agricolă în parte, comi
tetele județene de partid, organizațiile de partid de la sate, organele 
agricole și consiliile unice agroindustriale trebuie să revizuiască pro
gramele de acțiune, asigurînd condiții să se lucreze neîntrerupt, ziua 
și noaptea. Pentru aceasta, nu trebuie precupețit nici un efort, tre
buie depuse toate străduințele, întrucit de încheierea grabnică a se
mănatului depinde în mod hotăritor realizarea producțiilor mari pre
văzute de planul pe acest an.

Aurel PAPADIUC

Ora hărniciei ...și cea a comodității

LA C.A.P. BRĂNEȘTI-ILFOV: Mecanizatorul Constantin lordache (fotografia din stingă) a Intrat în brazdâ la ora 6.00 
dimineața și a semânat 2,5 ha cu porumb pînâ la ora 8.30, orâ la care, tot la aceastâ cooperatlvâ agricolâ, colegul 

sâu Vasile Codița (fotografia din dreapta) abia venise la cîmp Foto : E. Dichiseanu

cinema
• Un om in loden : SCALA — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15 : 20,30. 
FAVORIT — 15,30: 17.45: 20. CA
PITOL — 9,30; 11.30; 13,30; 15.45; 
18; 20.
• Omul cu masca de fier : PA
TRIA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 13; 
20.15. FESTIVAL — 9; 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20.30
• O simplă problemă de timp :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry 
— 9,30; 11; 12.30: 14: 15.30. Călcîiul

lui Achile — 17,30; 19,30 : DOINA.
• Inspectorul Harry : SALA PA
LATULUI — 17.30; 20. BUCUREȘTI
— 14.30; 16.30; 18.30; 20,30. LUCEA
FĂRUL - 14,30: 16.30; 18,30; 20,30. 
FEROVIAR — 14,30; 16,30; 18.30;
20,30.
• Prinț și cerșetor : SALA PA
LATULUI — 15. EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
• împușcături în stepă : DACIA
— 15; 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune : GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20,15, 
GLORIA — 15,30; 18; 20,15.
• Napoli se revoltă : AURORA — 
15,30; 18; 20, CENTRAL — 15; 17; 
19; 21.

• Nea Mă rin miliardar : COSMOS 
— 15; 17,30; 20. FERENTARI — 
14,30; 16,30; 18,30 : 20.30. TIMPURI 
NOI — 13; 15; 17; 19; 21.
• Cobra : BUZEȘTI — 15.30; 17,30; 
20, MIORIȚA — 14,30; 16,30: 18.30:
20.15.
• Clipa : GIULEȘTI — 15.30; 19.
TOMIS — 9,15; 12,30; 15,45; 19.
VOLGA — 15,30; 19.
• Cuibul iluziilor : FLACĂRA — 
15,30: 19.
• Incredibila Sarah : BUCEGI - 
15; 17.30; 19,45.
• Adevărul neverosimil — 11,45. 
Vremea zăpezilor — 14. Contele 
de Monte Cristo (ambele serii) —
16.15, Ciocniri tn noapte — 20,30 : 
CINEMATECA.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SIERRA LEONE

Excelenței Sale dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN

Cu ocazia celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Republicii Sierra 
Leone, am plăcerea de a vă adresa, în numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și progres poporului sierraleonez.

Sint Încredințat că relațiile de colaborare șl prietenie statornicite Intre 
țările noastre se vor aprofunda și mai mult în viitor, pe baza celor convenite 
împreună, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, cooperării și secu
rității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Situată In vestul 
continentului african. 
Sierra Leone este 
supranumită și „țara 
diamantelor" datorită 
importantelor zăcă
minte de pietre pre
țioase care-i asigură 
locul trei în producția 
mondială. Diamante
le, minereul de fier și 
bauxita furnizează 80 
la sută din venitul na
țional. Cu toate aceste 
mari bogății ale solu
lui, cărora li se adau
gă întinse păduri cu 
esențe prețioase, po
porul Sierrei Leone a 
dus decenii la rînd o 
viață deosebit de grea, 
deoarece avuțiile na
ționale și roadele 
muncii sale erau în
sușite de monopo
lurile străine. Dobîn- 
direa independenței 
naționale, la 27 aprilie 
1961, a deschis o nouă 
pagină în istoria aces
tor meleaguri. In mai 
puțin de două decenii, 
în Sierra Leone au 
avut loc importante

transformări de ordin 
politic și social in
clusiv proclamarea re
publicii (19 aprilie 
1971) și adoptarea unui 
șir de măsuri me
nite să asigure recupe
rarea avuțiilor națio
nale, folosirea lor in 
interesul propriei dez
voltări. Guvernul de 
la Freetown a preluat 
controlul asupra între
gii producții de dia
mante, a elaborat mă
suri pentru valorifica
rea bogățiilor naturale, 
pentru construirea de 
fabrici chimice, de ci
ment, textile, mase 
plastice și de prelu
crare a produselor a- 
gricole. Actualul plan 
cincinal 1975—1979 și-a 
propus o creștere a 
produsului national 
brut cu 6 la sută anual.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. 
România socialistă ur

mărește cu viu interes 
și simpatie succesele 
obținute de tinărul stat 
african pe calea con
solidării independen
tei, a făuririi unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Sierra 
Leone s-au stabilit șl 
se dezvoltă relații de 
strînsă colaborare și 
respect reciproc.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
în evoluția conlucrării 
româno-leoneze l-a 
constituit întîlnirea de 
la București, lin anul 
1974, dintre președin
tele Nicolae Ceausescu 
și președintele Siaka 
Stevens. Declarația so
lemnă, acordurile și În
țelegerile încheiate cu 
acel prilej au deschis 
ample perspective pen
tru întărirea prieteniei 
și colaborării dintre 
cele două popoare, in 
interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii, in
ternaționale.

IN VALEA JIULUI

CONSFĂTUIRE PE TEMA MECANIZĂRII 
LUCRĂRILOR ÎN UNITĂȚILE MINIERE
La Petroșani a avut loc miercuri o 

Consfătuire pe tema „Mecanizarea 
lucrărilor din subteran și de la su
prafață în unitățile miniere din Va
lea Jiului", la care au participat șefi 
de brigăzi și de echipe, maiștri, in
gineri, cercetători și proiectanți, pre
cum și invitați din alte centre car
bonifere ale țării.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
miner de onoare al Văii Jiului, to
varășul Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al F.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, a 
adresat participanților un călduros 
salut și urarea de a obține noi suc
cese în sporirea producției de căr
bune, în ridicarea eficienței econo
mice, a întregii lor activități.

Au fost prezentate referate și s-au 
purtat ample discuții care au , evi
dențiat succesele obținute pînă acum 
și măsurile ce se impun în conti
nuare pentru înfăptuirea indicațiilor 
date de conducerea partidului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea gradului de mecanizare a 
minelor din Valea Jiului, in scopul 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
de plan pe 1979, pe întregul cincinal, 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, al îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă ale 
minerilor.

în încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, in care se 
spune :

Urmînd neabătut prețioasele dum
neavoastră orientări, am făcut pași 
însemnați pe calea mecanizării, in
troducerii tehnologiilor moderne și 
pregătirii forței de muncă. Vă rapor
tăm cu mîndrie, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în primul trimestru al acestui an, am 
depășit sarcinile de plan la produc
ția netă de cărbune și la lucrările de 
investiții. în acest an — hotărîți să 
amplificăm succesele dobindite — ne 
propunem ca, din abatajele în care 
întregul proces de muncă este meca
nizat, să extragem o producție zil
nică cu 2 000 tone mai mare decit în 
1978. Vă sintem adine recunoscători, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru faptul că ce nu s-a făcut 
în zeci de ani pentru mecanizarea 
mineritului în Valea Jiului, s-a rea
lizat, prin grija dumneavoastră, în 
mai puțin de un an și jumătate.

Ne angajăm ferm în fața dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar 
general, să ne înzecim eforturile de 
gîndire și de acțiune pentru găsirea 
unor noi căi și posibilități de creș
tere a producției fizice și a valorii 
producției nete, pentru sporirea con
tribuției noastre la progresul econo
miei naționale.

CONSFĂTUIRI PENTRU PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII 
CADRELOR DIDACTICE Șl DE CERCETARE DIN DOMENIUL

ȘTIINȚELOR SOCIALE DIN iNVĂȚĂMiNTUL SUPERIOR
între 16 și 18 aprilie, In centrele 

universitare București, Cluj-Napoca, 
Iași și Timișoara au avut loc con
sfătuiri pentru perfecționarea pre
gătirii cadrelor didactice și de cer
cetare din domeniul științelor sociale 
din invățămîntul superior.

Programul consfătuirilor a cuprins 
informări și dezbateri pe probleme 
actuale ale politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
precum și asupra confruntărilor ideo
logice pe plan internațional. Un ac
cent deosebit s-a pus pe aprofun
darea tezelor și aprecierilor de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la construcția 
socialistă în țara noastră și la reali
tățile internaționale actuale, în ve
derea reflectării lor cit mai depline 
în procesul predării și cercetării in 
domeniul științelor sociale.

Participanții la dezbateri au subli
niat Însemnătatea legăturii indisolu
bile a învățămîntului și cercetării 
din domeniul științelor sociale cu

practica social-politică, relevînd ne
cesitatea creșterii contribuției acestor 
discipline la educarea politico-ideo 
logică, patriotică și revoluționară a 
studenților, în formarea gîndirli eco
nomice și social-politice a tineretului 
studențesc, precum și la creșterea 
contribuției cercetării din domeniul 
științelor economice și sociale la so
luționarea problemelor concrete pe 
care le ridică dezvoltarea României 
în etapa actuală și în perspectivă.

Dezbaterile au prilejuit un larg 
schimb de experiență, scoțînd în evi
dență metode și căi de transpunere 
în viață a sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului în vederea crește
rii rolului și eficienței științelor so
ciale, a integrării învățămîntului cu 
cercetarea științifică și practica so
cial-politică, a întîmpinării cu re
zultate superioare a celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

în încheierea consfătuirilor, parti
cipanții au adresat telegrame C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
tovarășului Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, prin care ex
primă profunda compasiune în legă
tură cu cutremurul care a lovit în
tinse regiuni ale Iugoslaviei și 
transmite condoleanțe familiilor vic
timelor.

★
Cu prilejul alegerii sale in funcția 

de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț a mai primit tele
grame din partea președintelui Con
siliului de Stat și al Guvernului Re

publicii Cuba, Fidel Castro Ruz, pre
ședintelui Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed Nimeiri, 
primului ministru, ministrul aface
rilor externe și ministrul apărării al 
Guvernului Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Mudar Badran, primului 
ministru ai Guvernului provizoriu al 
Republicii Islamice Iran, Mehdi Ba- 
zargan, și primului ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Afganistan, Hafi- 
zullah Amin.

în telegrame se adresează felicitări 
și urări de succes în îndeplinirea sar
cinii de înaltă răspundere încredin
țată.

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,OS Teleșcoală
17,35 Atenție la... neatenție 1
17,50 Festivalul național „Clntarea 

României"
18,10 Pentru timpul dumneavoastră li

ber, vă recomandăm...
18,20 Consultații juridice

18,38 Film serial pentru copii : Povestiri 
din pădurea verde

19,00 Telejurnal
19,30 Incursiune in cotidian
19,50 Ora tineretului
20,40 Telerecital Emanoli Petruț
21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 8

19,50 Desene animate
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunll. Dirijor : Gărard 
Devos — Franța

21,15 Telex
21,20 Emisiune literară

• Sonată pe malul lacului : CO- 
TROCENI — 15; 17.30; 20.
• Brațele Afroditei : FLAMURA
— 15,45; 18; 20.15, MELODIA —
15,15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Police Python 357 : ARTA — 
15; 17.30; 20, FLOREASCA — 14,30; 
17,15; 20.
• Expresul de Buftea : LIRA — 
14; 16; 18; 20. MUNCA — 9; 11,15; 
13.30: 16,45: 18; 20.
• Leac Împotriva fricii : POPU
LAR — 16 : 18; 20.
• în viitoare : DRUMUL SĂRII
— 15.30: 19.
• Speriați-1 pe compozitor t PA
CEA — 15; 17,30; 20.

• Cadoul vrăjitorului negru : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Mizez pe 13 : VIITORUL r- 
15.30; 17,45; 20.
• Program de vacanță s FAVO
RIT — 9; 11; 13. GLORIA — 8,45; 
11; 13,15. AURORA — 9; 11J 13. 
CENTRAL — 9; 11; 13, COSMOS
— 10; 12. FERENTARI - 10: 12.
MIORIȚA — 9; 11. GIULEȘTI - 
9; 11, VOLGA — 9; 11.15; 13.30, 
BUCEGI — 9.30; 11,15: 13. FLA
MURA — 9; 11.15: 13.30. MELODIA
— 9; 11; 13, MODERN — 9. FLO
REASCA — 9; 11; 13. DRUMUL
sării — •: ii, pacea - 9: ii: 
13, TIMPURI NOI — 9; 11. VIITO
RUL — io ; 12.

Cronica
Vernisajul expoziției „A- 

fișul britanic 1890-1978". 
Muzeul colecțiilor de artă din Capi
tală găzduiește, incepfnd de miercuri, 
expoziția „Afișul britanic 1890—1978“. 
Organizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ex
poziția ilustrează evoluția afișului 
britanic, varietatea sa tematică și a 
modalităților artistice și tehnice fo
losite.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Modest Moraru, Re
ginald Louis Seconde, ambasadorul 
Marii Britanii la București, și 
Michael Brtice Nightingale, atașatul 
cultural al aceleiași ambasade.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii artiștilor plastici, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Vizită. Intre 16 șl 18 aprilie a 
făcut o vizită in țara noastră o de
legație de oameni de afaceri con
dusă de Gunter Wilitzki, director ad
junct al Camerei de comerț și in
dustrie din Berlinul Occidental, pre
ședintele Centrului pentru promova
rea comerțului din cadrul acestei in
stituții. Oaspeții au avut întrevederi 
cu reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, ai altor mi
nistere economice. Camerei de comerț 
și industrie și ai unor Întreprinderi 
de comerț exterior și instituții ban
care.

în cadrul Intîlnirilor au fost discu
tate aspecte ale relațiilor comerciale 
și perspectivele intensificării acesto-

zilei
ra Intre Întreprinderi românești șl 
firme din Berlinul occidental.

Masă rotundă*. Miercurl
Început la București, sub egida 
UNESCO, lucrările mesei rotunde cu 
tema „Integrarea emisiunilor de ra
dio și televiziune în complexe multi
media pentru invățămîntul obligato
riu".

La această reuniune, organizată de 
Institutul de cercetări pedagogice și 
psihologice, cu concursul Radiotelevi- 
ziunii Române, participă specialiști 
din Bulgaria, Iugoslavia, România, 
Turcia și Ungaria, țări membre ale 
Mecanismului subregional sud-est eu
ropean pentru cooperare în domeniul 
inovației educative — CODIESE, 
precum și invitați din Finlandaj R.F. 
Germania, Italia, Tailanda și U.R.S.S.

în ședința de deschidere, au luat 
cuvintul Virgiliu Radulian, directorul 
Institutului fie cercetări pedagogice 
și psihologice, Ladisiau LOrincz, se
cretar de stat la Ministerul Educa
ției și învățămîntului, Herbert 
MarchI, reprezentantul directorului 
general al UNESCO, Audun Ofjord, 
directorul Centrului european pentru 
învățămintul superior al UNESCO, 
Jean Livescu, președintele Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO. Vorbitorii 
au relevat faptul că această mani
festare, care are loc in Anul Interna
țional al Copilului, deschide noi po
sibilități pentru lărgirea și diversifi
carea cooperării internaționale pe tă- 
rimul educației, al dezvoltării teoriei 
și practicii în domeniul radiotelevi- 
ziunii școlare ca mijloc eficient de 
modernizare a învățămîntului.

Lucrările reuniunii continuă pînă 
vineri, perioadă în care vor fi pre
zentate comunicări și se vor face de
monstrații privind integrarea emisiu
nilor de radio și televiziune in pro
cesul educațional.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 șl 22 aprilie. In țară : Vremea va 
ti răcoroasă, mai ales In primele zile. 
Cerul va fi variabil. La începutul in
tervalului, vor cădea precipitații locale, 
care in Moldova vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Apoi vor cădea 
ploi izolate. Vlnt în general slab, cu

intensificări locale tn zona de munte 
și in estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 3 și plus 
7 grade, iar cele maxime uitre 8 șl 18 
grade, local mai ridicate tn a doua 
parte a intervalului, tn primele nopți, 
local, se va produce brumă, iar in nor
dul țării, izolat, și îngheț slab la sol. 
In București : Vremea va fi răcoroasă, 
mal ales în primele zile. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată, în prima parte a intervalului. 
Vint slab, pînă la modelat. Condițiile 
devin favorabile producerii brumei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: O victorie meritată care 
deschide perspective olimpicilor noștri
România - Ungaria 2-0

Ieri, la Pitești, în preliminariile 
olimpice, echipa României a obținut 
o meritată victorie în fața echipei 
Ungariei, cu scorul de 2—0 (1—0).

Alcătuită pe baza formației F.C. 
Argeș, care i-a dat nu mai puțin de 
opt jucători titulari, echipa noastră 
olimpică a jucat energic și avintat 
pe terenul propriu, dominindu-și din 
ce in ce mai autoritar adversara pe 
măsura scurgerii timpului. Ocazii de 
a inscrie au fost numeroase și destul 
de clare ; s-au marcat două goluri 
foarte frumoase prin Iovănescu (min. 
29) și Radu II (min. 72), dar, in alte 
două rindiiri, atacanții noștri au ra
tat in situații optime, în care pină 
și portarul advers nu mai putea în
treprinde nimic pentru a evita golu
rile.

Astfel, echipa noastră olimpică se 
va prezenta la meciul retur (30 mai, 
Diosgyor) cu un avantaj de două 
puncte, deși, după înfățișarea jocului 
de ieri, nimeni nu s-ar fi mirat de 
o diferență de goluri mai netă in 
favoarea echipei române. Să-i lăudăm 
deci pe jucătorii noștri pentru spiri
tul competitiv, pentru ambiția și

puterea de luptă arătate ieri la Pi
tești și să le cerem — lor și antreno
rilor lotului olimpic — o pregătire 
stăruitoare în vederea ■ meciului 
retur.

Cele două reprezentative olimpice 
au jucat în următoarele formații : 
România — Speriatu, Zamfir, Ștefă- 
nescu, Cirstea, Ivan, Bărbulescu, 
(min. 63, M. Răducanu), Augustin, 
Iovănescu, D. Nicolae, Radu II, Stan 
(min. 87, Cămătaru) ; Ungaria — 
Katzirz, Szanto, Salamon, Rab (Ba- 
rani), Kutasi, Olah, Tatar, (Nagy), 
Poczik, Gyimesi, Izso, Fekete.

Brigada de arbitri din Turcia — la 
centru Talat Tokat — a condus in 
general satisfăcător.

Valeriu MIRONESCU
SOFIA 18 (Agerpres). — Ierl, la 

Burgas, în preliminariile turneului 
olimpic de fotbal, selecționata Bul
gariei a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Cehoslovaciei. Unicul 
gol al partidei a fost marcat, in mi
nutul 50, de Gocev.

Campionatele europene de lupte greco-romane 

Un succes al reprezentanților României 
Sportivii noștri în fruntea clasamentelor 

pe medalii și puncte
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală s-a încheiat aseară cea 
de-a 26-a ediție a campionatelor eu
ropene de lupte greco-romane.

Confirmind prestigiul de care se 
bucură in arena internațională, luptă
torii români au ocupat locul întii atit 
in clasamentul pe medalii, cit și in 
cel pe națiuni, socotit după numărul 
punctelor acumulate.

Formația României se clasează in 
frunte cu 7 medalii, dintre care 3 de 
aur : Constantin Alexandru, Ștefan 
Rusu, Ion Draica ; două de argint : 
Nicu Gingă și Roman Codreanu și 
două de bronz : Andrei Vasile și 
Petre Dicu. Pe locul al doilea se află 
formația U.R.S.S., cu 6 medalii, ur
mată de Bulgaria și Ungaria, cu cite 
3 medalii.

Clasamentul pe medalii : 1. Româ
nia — 7 medalii (3 de aur, 2 de argint 
și 2 de bronz) ; 2. U.R.S.S. — 6
(3—1—2) ; 3—4. Bulgaria și Ungaria 
— cite 4 (1—2—1) ; 5—6. Grecia și 
Suedia — cite 1 (1—0—0). -

Clasamentul pe puncte : 1. Româ
nia — 41 puncte. 2. U.R.S.S. — 40

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Bomulus cel Mare (spec
tacol amînat din 10.IV) — 16: 19.30, 
(sala Atelier) : Trei pe o bancă 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Festivalul na
țional „Clntarea României". Edi
ția a (l-a. Etapa interjudețeană. 
Dirijor : Mircea Basarab. Soliști : 
Valentin Gh’eorghiu, Elena Grigo- 
rescu, Martha Kessler, Vasile Hu- 
zum, Nicolae Sasu — 20.
• Radiotelevizlunea românâ (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di

puncte ; 3. Bulgaria — 29,5 puncte ; 
4. Ungaria — 27 puncte ; 5. Polonia 
— 23 puncte ; 6. Suedia — 11 puncte; 
7—8. Turcia și R.F. Germania — cite 
9 puncte ; 9—10. Grecia și Cehoslo
vacia — cite 6 puncte.

Astăzi încep campionatele europe
ne de lupte libere, cu întrecerile de 
la categoriile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 
kg și 100 kg.

POLO
Miercuri, în turneul internațional 

de polo pe apă de la Cluj-Napoca. 
In meci derbi, echipa României a în
vins cu scorul de 5—4 (1—1, 1—!),
2—0, 1—3) formația Ungariei. Alte 
rezultate : Italia — U.R.S.S. 7—6 
(2—1, 0—0, 3—2, 2—3) ; Ungaria — 
U.R.S.S. 5—5 (2—1, 2—3, 0—1, 1-0) ; 
Iugoslavia — România (B) 8—6 ;
România (A) — România (B) 9—4.

Competiția se încheie astăzi cu ln- 
tîlnirile Iugoslavia — Ungaria ‘șl 
România — U.R.S.S.

rijor i GOrard Devos (Franța) — 
20.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă Violete de 
Parma — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30. (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19.30. (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Ciulești (sală Glu- 
lești) : Hotel „Zodia gemenilor" 
— 19.30. (sala Majestic) : A fost 
cloctrlla. Spectacol susținut de

Teatrul din Ulm (R.F.G.) — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de„. Romeo șl Julieta —
18.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rlsul — 19.30. (sala Victo
ria) : Costlcă, ne vede lumea —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Bun venit la Rapsodia — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Frații 
Criș — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10: 19,30.



SClNTElA — joi 19 aprilie 1979PAGINA 6

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
.... * ' ; ' , *

Prietenie, cooperare, pace: noul itinerar
AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PE PĂMÎNTUL AFRICII

t •

0 puternică manifestare a solidarității 
și colaborării româno-zambiene

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
Tovarășul L. I. Brejnev reales președinte 

al Prezidiului Sovietului Suprem

întregul popor român a urmărit 
prin intermediul presei și televiziunii, 
cu cel mai viu interes și profundă sa
tisfacție, cu sentimente de legitimă 
mîndrie patriotică, desfășurarea vizi
tei oficiale de prietenie întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Zambia la invitația pre
ședintelui Kenneth Kaunda și a 
doamnei Betty Kaunda. Această nouă 
etapă a soliei de prietenie, colabora
re și solidaritate a României socia- ' 
liste pe pămîntul african s-a încheiat, 
ca și cele anterioare, cu rezultate 
apreciate ca excelente, înscriindu-se 
ca un moment de cea mai mare im
portanță în cronica relațiilor româno- 
zambiene. Ea a confirmat încă o dată 
că, în ciuda celor 10 000 de km care 
separă România de Zambia, popoare
le celor două țări, legate printr-o 
sinceră prietenie și solidaritate, sînt- 
hotărîte să colaboreze tot mai strîns 
pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de 
dezvoltare, pentru triumful cauzei 
libertății șl independenței în întrea
ga lume.

Vizita în Zambia are o semnifica
ție deosebită și prin faptul că a avut 
loc intr-un moment cind popoarele 
din Africa australă desfășoară o lup
tă tot mai hotărîtă pentru eliberare 
și independență națională, cînd 
această regiune atît de fierbinte a 
continentului a devenit teatrul unor 
succesive atacuri teroriste declanșa
te de regimurile rasiste de la Salis
bury și Pretoria. După cum se știe, 
chiar in zilele care au precedat so
sirea solilor poporului român la Lu
saka forțele aeriene rhodesiene au 
mitraliat cu sălbăticie tabere ale re- 
fugiaților Zimbabwe de pe teritoriul 
Zambiei, ucigind un mare număr de 
oameni — bătrîni, femei, copii ; mai 
mult, în Încercarea disperată de a 
înăbuși lupta de eliberare, rasiștii 
au atacat in mod criminal sediul co- 
președintelui Frontului Patriotic Zim
babwe, Joshua Nkomo, situat în 
apropierea centrului capitalei zam- 
biene, ca și clădirea care adăposteș
te reprezentanțele diferitelor altor 
mișcări de eliberare, lovind cu obuze 
chiar și reședința oficială a președin
telui Kaunda. Opinia publică din țara 
noastră, alături de forțele progresis
te din Întreaga lume, a condamnat 
cu cea mai mare fermitate asemenea 
acte de o barbarie fără precedent. 
Desigur, in aceste condiții, prezența 
solilor poporului român in Zambia, 
in celelalte țări din „plima linie" s-a 
înscris ca o puternică expresie a so
lidarității militante cu mișcările de 
eliberare din Africa australă, cu lup
ta popoarelor din aceste țări pentru 
respingerea atentatelor criminale ale 
rasiștilor. Dînd o înaltă apreciere 
acestei manifestări vii de solidaritate, 
președintele Kappcja arăta,că,.deși „ar 
ii fost de înțeles ca tovarășul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, avind în ve
dere situația foarte fierbinte din 
aceste țări, să fi aminat vizitele" pro
gramate, aceasta nu s-a -jntimplat, 
ceea ce dovedește „atașamentul 
profund față de cauza umanității", 
solidaritate fierbinte cu lupta eroică a 
popoarelor din Africa australă împo
triva forțelor rasismului și opresiunii^ 
pentru existență liberă și suverană. 
„Este o onoare deosebită pentru noi, 
a continuat președintele zambian, de 
a vă avea în mijlocul nostru, în cir
cumstanțele actuale".

întreaga desfășurare a vizitei a 
pus de altfel pregnant în evidență 
prețuirea deosebită de care se bucu
ră în rindul poporului zambian 
România socialistă, președintele ei. 
La Lusaka, frumoasa capitală a țării, 
la stațiunea de cercetări agricole de 
la Mount Makulu, la mitingul de la 
„Freedom House", pe tot parcursul 
vizitei, oaspeții români s-au bucu
rat de o primire plină de căldură și 
cordialitate din partea autorităților 
ca și din partea populației, care i-a 
lntîmpinat, potrivit tradiției acestor 
meleaguri, cu cintece, dansuri, cu vi
brante manifestări de simpatie. Gaz

Pentru participarea activă a parlamentelor 
la înfăptuirea unui program concret și eficace 

de dezarmare
Intervenția reprezentantului României la reuniunea de la Praga
PRAGA 18 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Conferinței de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare continuă 
dezbaterile in Comisia politică asu
pra punctului intitulat „Punerea in 
aplicare a documentului final al celei 
de-a 10-a sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării".

Participanții au evidențiat îngrijo
rarea crescîndă a opiniei publice 
mondiale față de consecințele deose
bit de grave pentru pacea și secu
ritatea internațională pe care le are 
cursa înarmărilor, relevînd necesita
tea întreprinderii unor măsuri hotă- 
rite, inclusiv pe pian parlamentar, în 
vederea aplicării in viață a unui pro
gram concret și eficace de înfăptuire 
a dezarmării, conform recomandărilor 
sesiunii speciale a O.N.U.

In cuvîntul său. șeful delegației 
române, Ioan Ceterchi. a prezen
tat concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind declanșarea unui 
ansamblu de măsuri efective de 
dezarmare, de întărire a încrederii și 
colaborării pașnice intri* state, sub

SPANIA

Rezultatele definitive ale alegerilor generale
MADRID 18 (Agerpres). — Direc

țiunea electorală centrală — organism 
suprem însărcinat cu supravegherea 
desfășurării alegerilor in Snania — a 
dat publicității, la Madrid, rezultatele 
definitive ale alegerilor generale din 
luna martie.

Potrivit sursei citate, pe listele 
electorale au fost înscrise 26 836 500 
de persoane, la urne prezentîndu-se 
18 255 555 de alegători.

Repartizarea voturilor obținute de 
formațiunile politice este următoarea: 

dele au dat totodată expresie satis
facției lor de a fi martorii unui 
mare și important moment al.rela
țiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-zambiene, care cunosc un curs 
mereu ascendent, în special ca urma
re a convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth Kaun
da de la Lusaka (1972) și București 
(1970 și 1974), al acordurilor și înțe
legerilor realizate cu acele prilejuri, 
care au pus bazele unei colaborări 
ample pe cele mal diverse planuri.

Toate acestea au creat un cadru 
deosebit de favorabil noului dialog 
la nivel tnalt de la Lusaka, relevat, 
de altfel, chiar de șefii celor două 
state. „Aș dori să remarc cu multă 
satisfacție — declara președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — faptul că 
relațiile dintre România și Zambia 
au cunoscut un progres continuu și 
pot fi apreciate ca deosebit de bune 
și prietenești. Solidaritatea și cola
borarea dintre țările noastre se ba
zează pe dorința de a coopera in do
meniul dezvoltării economico-sociale 
a țărilor noastre, precum și pe lupta 
împotriva politicii de dominație și 
asuprire imperialistă și colonialistă, 
pentru libertatea și independența 
tuturor popoarelor lumii". La rîndul 
său, președintele KENNETH KAUN
DA a declarat : „Relațiile dintre 
Zambia și România sînt excelente, și 
noi am purtat discuții utile și am 
stabilit noi domenii de cooperare in 
timpul actualei dumneavoastră vizite. 
Noi trebuie să mergem înainte și 
să valorificăm toate acestea in avan
tajul reciproc al popoarelor celor 
două țări".

Pornind de la asemenea premise, 
convorbirile dintre cei doi președinți 
s-au desfășurat sub semnul dorinței 
comune de a adînci și diversifica 
cooperarea româno-zambiană pe toa
te planurile. Aceasta și-a găsit re
flectare în semnarea unor documente 
bilaterale de excepțională impor
tanță.

Ca o expresie a voinței politice 
comune de a adînci și întări relațiile 
româno-zambiene, în timpul vizitei a 
fost semnat Tratatul de prietenie și 
cooperare între Republica Socialis
tă România și Republica Gambia, do
cument de profundă semnificație nu 
numai pe plan bilateral, ci și în via
ța politică internațională în general, 
reflectînd hotărîrea României și 
Zambiei de a așeza la baza relațiilor 
reciproce, precum și în relațiile cu 
celelalte țări, principiile fundamen
tale de egalitate și respect reciproc, 
ale eticii și dreptului internațional — 
principii tot mai larg recunoscute pe 
arena mondială ca singurele în mă
sură să asigure afirmarea deplină, de 
sine stătătoare, a fiecărei națiuni, să 
garanteze pacea. înțelegerea și cola
borarea. Adăugindu-se tratatelor cu 
Gabonul și Angola, semnate chiar in 
cursul actualului itinerar, multiplelor 
Declarații solemne comune încheiate 
de România cu state de pe toate con
tinentele, documentul de la Lusaka 
se înscrie ca încă o contribuție valo
roasă la marea ODeră istorică de fău
rire a unor relații internaționale noi.

Un amplu program de acțiune pe 
linia dezvoltării continue a raportu
rilor pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural dintre Româ
nia și Zambia oferă prevederile Co
municatului comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor. Este o ori
entare confirmată întru totul de mul
tiple înțelegeri încheiate în timpul 
vizitei : protocolul de colaborare în
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Unit al Independenței Naționa
le (U.N.I.P.) ; acordul privind coope
rarea tehnică și economică în indus
tria minieră și în domeniul hidrocar
burilor ; acordul pentru dezvoltarea 
cooperării în domeniul industriei ; 
programul de schimburi culturale și 
științifice pe anii 1979—1980 ; acordul 
de credit. Toate acestea deschid, fără 
îndoială, perspective dirt cele mai 
fertile colaborării reciproc avantajoa
se dintre cele două țări, așezînd-o pe 
baze stabile și de durată.

liniind activitatea desfășurată de 
România pe plan internațional pen
tru edificarea unei lumi fără arme.și 
fără războaie. S-a relevat importanța 
convenirii unor măsuri care să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor prin în
ghețarea bugetelor militare, a efec
tivelor armate și armamentelor, în ve
derea trecerii, ulterior, la reducerea 
lor treptată, pentru crearea condițiilor 
propice aplicării unui program de 
dezarmare într-o largă perspectivă, 
care să conducă la realizarea dezar
mării generale, în primul rind a dez
armării nucleare.

Delegația țării noastre s-a pronun
țat pentru participarea activă a par
lamentelor și parlamentarilor din 
țările europene, Canada și S.U.A. la 
pregătirea temeinică și desfășurarea 
cu succes a reuniunii guvernamen
tale de la Madrid din 1980, propunînd 
să se întreprindă acțiuni hotărîte în 
sprijinul realizării dezarmării și dez
angajării militare in Europa, prin 
organizarea unei reuniuni parlamen
tare care să ia în dezbatere aceste 
probleme.

Uniunea Centrului Democratic (partid 
de guvernămint) — 6 268 593 (34,33 la 
sută) ; Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol — 5 469 813 (29,96 la sută) ; 
Partidul Comunist Spaniol — 1 911 217 
(10,46 la sută) ; Coaliția Democratică 
(partid de dreapta) — 1 067 732 (5.84 
la sută) ; Convergență și Uniune (ca
talan) — 483 353 (2,64 la sută) ; Parti
dul Naționalist Basc — 275 292 (1,50 la 
sută) ; Partidul Socialist din Andalu
sia — 325 842 (1,78 la sută) ; Uniunea 
Națională (extrema dreaptă) — 
370 740 (2,03 la sută).

Schimbul de vederi asupra evolu
ției vieții internaționale a pus în 
evidență similitudinea sau identita
tea punctelor de vedere ale celor 
două țări asupra problemelor aborda
te, ca și voițița lor de a acționa îm
preună pentru găsirea unor soluții 
corespunzătoare intereselor păcii, 
progresului și bunăstării popoarelor. 
In acest sens, un loc important pe 
agenda convorbirilor a revenit pro
blematicii făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, intensifică
rii colaborării țărilor în curs de dez
voltare în direcția eliminării decala
jelor dintre state, România și Zam
bia subliniind necesitatea asigurării 
succesului celei de-a V-a reuniuni 
U.N.C.T.A.D. de la Manila și a vii
toarei sesiuni speciale din 1980 a A- 
dunării Generale a O.N.U. Aceeași 
largă convergență de opinii a fost 
exprimată și în cursul examinării al
tor probleme ale actualității mon
diale. Aceasta se referă la im
perativul înfăptuirii dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a celei nu
cleare, edificării securității și coope
rării în Europa, realizării unei solu
ționări politice globale juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, partici
pării active la viața internațională, 
în condiții’ de egalitate, a tuturor 
statelor — mari, mijlocii și mici.

Cum este și firesc, un loc primor
dial în cadrul convorbirilor l-a ocu
pat examinarea situației din Zim
babwe, Namibia și Africa de Sud. 
Dialogul la nivel înalt a evidențiat 
îngrijorarea față de încercările ra
siștilor de a perpetua dominația, o- 
primarea și exploatarea popoarelor 
africane din această regiune, con- 
damnîndu-se cu fermitate manevrele 
regimului lui Ian Smith și reafirmîn- 
du-se sprijinul deplin pentru Frontul 
Patriotic și lupta sa dreaptă în ve
derea eliberării depline a Zimbabwe. 
Cu aceeași tărie au fost înfierate ma
nevrele regimului minoritar din Africa 
de Sud și ale sprijinitorilor săi, care 
urmăresc să ridice obstacole în calea 
luptei poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru cucerirea 
independenței. Aceste luări de poziție 
intr-un moment cînd situația din 
Africa australă devine tot mai în
cordată, cînd se intensifică atacurile 
și provocările minorității rasiste con
stituie o nouă și puternică afirmare 
a solidarității cu popoarele victime 
ale agresiunii, cu aspirațiile lor de 
libertate.

Ele dau glas gîndurilor și sentimen
telor întregului popor român, atit de 
fidel exprimate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în cursul intîlniri- 
lor avute la Lusaka cu Joshua 
Nkomo. președintele Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe (Z.A.P.U.), cu 
delegația Congresului Național Afri
can din Africa de Sud, condusă de 
președintele A.N.C., Oliver Tambo, ca 
și cu tinerii revoluționari care stu
diază la Institutul O.N.U. pentru Na
mibia. Toate aceste întîlniri și con
tacte vin să ilustreze din nou. in mo
dul cel mai pregnant, sprijinul ferm, 
solidaritatea militantă a Românie* 

1 socialiste cu cauza libertății popoare
lor africane aflate încă sub jugul 
dominației coloniale. In cursul vizitei 
a fost puternic subliniată poziția con
secventă a țării noastre privind ne
cesitatea unității tuturor forțelor 
mișcărilor de eliberare, a dreptului 
acestor mișcări de a folosi orice mij
loc, inclusiv lupta armată, perttru în
făptuirea năzuințelor lor sacre de li
bertate și neatîrnare, de dezvoltare 
de sine stătătoare.

Poporul român, care a urmărit în
deaproape desfășurarea noii solii de 
pace pe pămîntul african, salută cu 
deosebită satisfacție rezultatele vizitei 
in Zambia, nutrind convingerea că 
ele vor da un nou și viguros impuls 
relațiilor de solidaritate și colaborare 
prietenească dintre cele două țări, 
partide și popoare, constituind, în a- 
celași timp, o contribuție de seamă 
la cauza independenței și progresului 
tuturor popoarelor.

Nicolae N. LUPU

RHODESIA

Farsa electorală 
a regimului minoritar rasist

SALISBURY 18 (Agerpres). — In 
orașul minier Shabani, zeci de pro
fesori africani au fost arestați de 
poliția regimului Smith pentru că au 
refuzat să se prezinte la vot ; la Bu
lawayo, peste 100 de persoane au fost 
arestate în baza unui motiv similar ; 
în sud-estul țării, din 40 000 de per
soane, numai 150 s-au prezentat la 
urne, relatează agențiile internațio
nale de presă.

Sînt amănunte semnificative, care 
demonstrează atît modul în care 
populația de culoare este „chemată" 
(cu sprijinul susținut al poliției) 
să participe la așa-zisele alegeri ini
țiate de regimul minoritar rasist de 
la Salisbury, ca și credibilitatea ce 
poate fi acordată acestei veritabile 
farse electorale, inițiată de actualele 
autorități rhodesiene în încercarea lor 
de a se menține cu orice preț la con
ducere.

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat publicat marți la 
Addis Abeba, Organizația Unității 
Africane (O.U.A.) afirmă că așa-nu- 
mitele alegeri generale din Rhodesia 
nu constituie decît o „caricatură de 
procedură democratică". O.U.A. in
vită comunitatea internațională „să 
nu ia în considerație rezultatele a- 
cestor alegeri, organizate pe baza 
unei constituții care permite mino
rității albe să-și asigure în continua
re controlul țării".

BEIRUT 18 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), a primit 
marți o delegație de reprezentanți ai 
lui Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Yas
ser Arafat a reafirmat sprijinul po
porului palestinian față de lupta jus
tă și legitimă a patrioților Zimbabwe 
împotriva regimului rasist de la Sa
lisbury.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Kremlin s-a deschis miercuri prima 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în urma alegerilor în or
ganul suprem al puterii de stat care 
aii avut loc la 4 martie.

In cadrul ședinței comune a celor 
două camere ale forului legislativ 
suprem — Sovietul Uniunii și So
vietul Naționalităților — secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, a fost reales în unanimitate 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

De asemenea, au fost aleși Vasill 
Kuznețov, prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 15 
vicepreședinți, după numărul repu
blicilor unionale, secretarul șl mem
brii Prezidiului Sovietului Suprem.

Notă a Uniunii Sovietice adresată 
Republicii Populare Chineze

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., la 17 
aprilie, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a în- 
mînat ambasadorului R.P. Chineze 
in Uniunea Sovietică, Van lupin, o 
notă referitoare la nota din 3 aprilie 
a M.A.E. al R.P. Chineze prin care 
se anunța hotărîrea părții chineze de 
a nu prelungi valabilitatea Tratatului 
de prietenie, alianță și asistență mu
tuală dintre cele două țări și se pro
puneau guvernului sovietic tratative 
în vederea reglementării probleme
lor nesoluționate și îmbunătățirii 
relațiilor dintre U.R.S.S. și R.P. 
Chineză.

în legătură cu aceasta, după ce se 
reamintesc propunerile pe care 
U.R.S.S. le-a făcut în anii din urmă 
pentru reglementarea pe calea tra
tativelor a problemelor nesoluțîonate 
dintre cele două țări, în notă se sub
liniază din nou importanța propune
rii din 24 februarie 1978 a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresată Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze de a se 
adopta o declarație comună a celor 
două țări care să afirme principiile 
relațiilor reciproce dintre U.R.S.S. și

Începerea convorbirilor 

dintre delegațiile guvernamentale 

ale R. S. Vietnam și R. P. Chineze
HANOI 18 (Agerpres). — După 

cum transmit agențiile de presă, in 
capitala Vietnamului au început con
vorbirile dintre delegațiile guverna
mentale ale R.S. Vietnam și R.P. 
Chineze cu privire la reglementarea 
problemelor din relațiile dintre cele 
două țări. Delegația vietnameză este 
condusă de Phan Hien, ministru ad
junct al afacerilor externe, iar cea 
chineză este condusă de Han Nian- 
long, ministru * adjunct al afacerilor 
externe.

Șeful delegației vietnameze a pre
zentat propuneri conținînd principii
le reglementării problemelor dintre 
cele două țări, precum și măsuri in 
vederea asigurării păcii și stabilită
ții în zona de frontieră. Astfel, se 
propune ca părțile să se abțină de la 
masarea de trupe în zona de frontie
ră ; să înceteze acțiunile militare ; 
forțele militare ale celor două părți 
să fie retrase pe teritoriul propriu 
la o distanță de 3—5 km de linia pe 
care se aflau pînă la 17 februarie 
1979, sectoarele de pe ambele părți 
ale frontierei unde nu vor exista 
trupe urmind să devină zonă demili
tarizată ; să se facă fără întîrziere 
schimburi de liste cu prizonierii că- 
zuți în timpul războiului pentru a 
se începe trimiterea lor acasă ; să se 
formeze o comisie comună cu sarcina 
de a exercita controlul asupra înde
plinirii măsurilor menționate.

Totodată, se propune restabilirea 
relațiilor normale intre cele două 
țări pe baza Următoarelor principii : 
respectarea independenței, suverani
tății' și integrității teritoriale, abți
nerea de la agresiune și de la ame
nințarea cu folosirea forței, neames
tecul în treburile interne ale celei
lalte părți, reglementarea probleme
lor litigioase care apar între cele 
două țări pe calea tratativelor, dez
voltarea relațiilor economice și cul
turale pe baza respectului și avanta
jului reciproc. Se apreciază că pe 
baza acestor principii este posibilă 
restabilirea comunicațiilor feroviare, 
aeriene civile, a legăturilor poștale 
dintre cele două țări și rezolvarea 

agențiile de presă transmit:
Realegere. Adunarea Republi

cii Socialiste Macedonia, întrunită 
marți la Skopje, a reales în unani
mitate pe Lazar Kolișevski în cali
tate de membru al Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, din partea Mace
doniei — informează agenția Taniug.

Declarațiile lui A. Cun- 
hal. După consultările cu președin
tele Portugaliei, Antonio Ramalho 
Eanes, secretarul general al Partidu
lui Comunist Portughez, Alvaro 
Cunhal, a reafirmat poziția P.C.P. 
potrivit căreia actualul guvern con
dus de' primul ministru Mota Pinto 
nu are capacitatea de a soluționa 
problemele cu care este confruntată 
țara. Proiectul guvernamental de 
buget nu este în măsură să asigure 
refacerea economică a țării. In actua
lele condiții, a cbnchis A. Cunhal, 
este necesar fie să se formeze un 
guvern democratic, fie să se organi
zeze alegeri generale anticipate.

Masuri privind dezvolta
rea sectorului zootehnic în 
R. P. Mongolă. La u,an Bator 
a avut loc ședința Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, care a dis
cutat rezultatele îndeplinirii planului 
de stat pe anul 1978 și pe primul 
trimestnr al acestui an. Constatind 
că planurile respective au fost înde
plinite cu succes, Consiliul de Mi
niștri a cerut tuturor organelor cen
trale și locale să acorde o atențje 
deosebită depistării și utilizării inte

Luînd cuvîntul în numele celor 
aleși, Leonid Brejnev a mulțumit 
pentru încrederea acordată și i-a a- 
sigurat pe deputați că prezidiul, în 
noua sa componență, va depune toate 
eforturile pentru a justifica această 
încredere.

în ședința de miercuri, la propu
nerea lui Leonid Br.ejnev, Sovietul 
Suprem a aprobat activitatea guver
nului și a hotărit ca Aleksei Kosighin 
să fie numit din nou președinte al 
Consiliului de Miniștri, încredințîn- 
du-i-se sarcina de a prezenta So
vietului Suprem propuneri privind 
compoțiența guvernului sovietic.

în ședințele separate ale celor două 
camere, Aleksei Șitikov a fost re
ales ca președinte al Sovietului U- 
niunii, iar Vitali Ruben ca președinte 
al Sovietului Naționalităților.

R. P. Chineză, bazate pe egalitate în 
drepturi, respectarea reciprocă a su
veranității și integrității teritoriale, 
neamestec în treburile interne ale 
celuilalt și nerecurgerea la forță. 
„Partea sovietică — se spune în notă 
— era dispusă să participe la o intîl- 
nire a reprezentanților celor două 
țări pentru a se cădea de acord asu
pra unui text de declarație reciproc 
acceptabil".

în notă se subliniază că, „potrivit 
convingerii Uniunii Sovietice, docu
mentul privind principiile relațiilor 
reciproce dintre U.R.S.S. și R.P. Chi
neză, elaborat și aprobat de părți, ar 
constitui un punct propice de pornire 
pentru îmbunătățirea relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și R.P. Chineză, 
ceea ce ar corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor sovietice 
și chinez, intereselor păcii și secu
rității internaționale".

„Partea sovietică — conchide nota 
M.Â.E. al U.R.S.S. — așteaptă ca 
partea chineză să-și comunice păre
rea în legătură cu obiectul și țelurile 
convorbirilor. După realizarea unei 
înțelegeri în acest sens, s-ar putea 
discuta problema nivelului și locului 
desfășurării convorbirilor".

problemelor legate de urmările răz
boiului.

în încheierea propunerilor se 
menționează câ respectarea statu- 
quo-ului. a situației create in cursul 
istoriei și în legătură cu a cărei va
labilitate părțile vietnameză și chi
neză ău ajuns anterior la o înțele
gere, constituie un principiu al re
glementării problemelor de frontieră 
și teritoriale dintre cele două țări.

In declarația sa, conducătorul de
legației chineze, subliniind tradițiile 
prieteniei intre cele două popoare 
care s-a întărit și s-a dezvoltat sub 
conducerea președinților Mao Zedong 
și Ho Și Min, a arătat că este în 
interesul fundamental al popoarelor 
chinez și vietnamez, al cauzei păcii 
și stabilității in Asia de sud-est și 
în întreaga Asie ca această prietenie 
și relațiile de bunăvecinătate dintre 
cele doliă țări să se dezvolte și să 
se întărească.

„Delegația guvernului chinez — se 
spune in declarație — a venit cu 
toată sinceritatea și este pregătită să 
ia în discuție cu partea vietnameză 
măsurile necesare stabilirii relațiilor 
normale dintre cele două.țări ale 
noastre, afirmării prieteniei tradițio
nale dintre cele două popoare ale 
noastre și căile de asigurare a păcii 
și liniștii în regiunile de frontieră, 

• discuții care să fie urmate de nego
cieri privind rezolvarea disputelor 
noastre de frontieră, teritoriale și 
alte probleme nerezolvate. Delegația 
guvernului chinez — se spune in de
clarație — va prezenta sugestii și 
propuneri constructive în aceste pro
bleme".

Șeful delegației chineze a arătat că 
delegația sa a luat notă și va studia 
propunerile delegației vietnameze, 
urmind să-și exprime poziția în le
gătură cu acestea. „Popoarele chinez 
și vietnamez, a spus in încheiere 
șeful delegației chineze, își pun mari 
speranțe in aceste negocieri, iar po
poarele din Asia de sud-est, din Asia 
și din restul lumii doresc din toată 
inima să fie pace și stabilitate în 
această regiune".

grale a tuturor rezervelor pentru dez
voltarea sectorului zootehnic și pen
tru pregătirea lucrărilor agricdle de 
primăvară.

Sudanul și Kenya 'și 
reafirmă sprijinul total (față de lupta 
poporului palestinian pentru restabi
lirea drepturilor sale legitime, con
form rezoluțiilor O.N.U. și O.U.A. — 
se arată în comunicatul comun pu
blicat la încheierea reuniunii minis
teriale sudanezo-kenyene, transmite 
agenția M.E.N.

Vizită în Bangladesh. La 
Dacca s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre președintele R.P. Ban
gladesh, Ziaur Rahman, și primul 
ministru al Indiei, Morarj i Desai. în 
cursul cărora au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale.

Ministrul kuweitian al 
petrolului 8 anunM că țara sa 
a hotărît sporirea prețului țițeiului 
cu 12,6 la sută. Această măsură, care 
intră in vigoare retroactiv de la 
1 aprilie, urcă la 15,80 dolari costul 
unui baril de țiței.

Convorbiri egipteano— 
americane. Președintele Egiptu
lui, Anwar El Sadat, a primit delegația 
economică americană condusă de Ro
bert Straus, consilier personal al pre
ședintelui S.U.A. pentru probleme 
comerciale, informează agenția M.E.N. 
Au fost examinate posibilitățile exis-

Poporul iugoslav prieten 
iși mobilizează forțele pentru inlăturarea 

consecințelor seismului
De trei zile, aici, in Iugoslavia, 

gindurile și preocupările tuturor 
cetățenilor sint îndreptate spre 
acele locuri din Republica Munte- 
negru care au avut atît de mult 
de suferit de pe urma cutremurului 
care a zguduit duminică litoralul 
Mării Adriatice. Râspunzind chemă
rii Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a președintelui Iosip Broz 
Tito, comuniștii, oamenii muncii 
din toate republicile și provinciile 
Iugoslaviei socialiste, intr-o impre
sionantă manifestare de unitate, 
s-au mobilizat pentru a veni in 
ajutorul populației sinistrate.

Ședința comună a Prezidiului 
C.C. al U.C.I. și Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, care s-a ținut astăzi, a 
ascultat o informare privind conse
cințele cutremurului, Comunicatul 
publicat arată că populația afec
tată, deși intr-o situație grea, 
și-a păstrat stăpinirea de sine și 
s-a organizat pentru a inlătura ur
mările cutremurului. Ca întotdeau
na — subliniază comunicatul — s-a 
manifestat solidaritatea puternică a- 
tuturor popoarelor și naționalități
lor Iugoslaviei, a tuturor oamenilor 
muncii și a cetățenilor din întreaga 
țară in acordarea de ajutor zonelor 
sinistrate.

Toate consiliile executive ale re
publicilor federale și provinciilor 
autonome au ținut ședințe extraor
dinare, in care au analizat in mod 
concret modalitățile de a veni ime
diat in ajutorul celor loviți de 
furia oarbă a naturii. Guvernul 
iugoslav a luat măsuri pentru alo
carea de resurse și credite organi
zațiilor socialiste și cetățenilor.

Intr-adevăr, momentele sînt gre
le, nevoile sint multiple. După date 
cunoscute pină in prezent, cutremu
rul a provocat moartea a peste o 
sută de persoane și rănirea altor 
o mie, precum și mari pagube 
materiale. Numeroase clădiri 
din unele localități de pe lito
ral — Ulcini. Bar, Budva, Kotor — 
au fost prefăcute in ruine ; mii de 
oameni au rămas fără adăpost. 
Mijloace de comunicație, între
prinderi, instituții au fost avariate 
total sau parțial.

Dar din primele momente după 
catastrofă sinisirații au resimțit căl
dura solidarității umane, hotărîrea 
popoarelor Iugoslaviei de a acționa 
cu fermitate pentru învingerea greu
tăților, pentru restabilirea grabnică 
a activității economico-sociale. 
. La mai puțin de o oră de la a- 
nunțarea prin radio a știrii despre 
seism, in zonele afectate au și in- 
ceput să sosească pe calea aerului

BELGIA

Campanie pentru interzicerea 
grupărilor neonaziste

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
După cum relevă Buletinul de in
formații al organizației internaționa
le „Resistitnce Unie", cu sediul la 
Viena, foști membri ai Rezistenței și 
persoane cate au avut de suferit de 
pe urma fascismului in Belgia, re- 
prezentînd 20 de organizații, au ini
țiat recent o serie de reuniuni pen
tru sensibilizarea opiniei publice din

Inițiative în sprijinul consolidării unității 
forțelor de stînga

• Liste unice în alegerile mnnldpale din Venezuela • De
clarația unui deputat peruan

CARACAS 18 (Agerpres). — Parti
dele politice de stingă din Venezuela 
au anunțat realizarea unui acord in 
vederea participării lor unite in ale
gerile municipale programate pentru 
3 iunie. Acordul prevede participa
rea la alegeri cu liste de candidați 
comune și stabilirea unui sistem de 
rotație a reprezentanților lor în con
siliile municipale, in așa fel incit, in 
decursul actualului mandat legislativ 
de doi ani și jumătate, fiecare dintre 
candidați! forțelor de stînga să ocu
pe prin rotație o funcție in organele 
puterii locale.

★
LIMA 18 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută la Lima, deputatul 
Genaro Ledesma, liderul Frontului 
Muncitoresc Țărănesc Studențesc și 
Popular (F.O.C.E.P.), s-a pronunțat

tente și perspectivele pentru con
solidarea relațiilor economice dintre 
Egipt și Statele Unite.

Program cosmic. DuPă cum 
relatează agenția T.A.S.S., programul 
celor doi cosmonauți sovietici — Vla
dimir Liahov și Valeri Riumin, la 
bordul tandemului spațial „Saliut-6“ 
— „Soiuz-32“, cuprinde în continuare 
un nuțnăr mare de experiențe teh
nologice și de observații asupra fe
nomenelor Care se produc la supra- 

Tirgul internațional al meșteșugarilor, care a avut loc la Munchen, capitala 
landului Bavaria, s-a bucurat și anul acesta de un deosebit succes prin 
participarea a 46 de țări. Standul României a întrunit aprecierile unanime 

ale publicului și specialiștilor

primele ajutoare. Echipe medicale, 
dispunind de medicamente și plas
mă sanguină, au intrat imediat in 
acțiune. Răniții mai grav au fost 
transportați cu elicopterele în ora
șele apropiate pentru a fi îngrijiți. 
Au fost luate măsuri de vaccinare 
a populației împotriva epidemiilor. 
Se face totul pentru asigurarea a- 
limentelor și a apei potabile. In- 
trucit in ultimele două zile conti
nuă să cadă asupra zonei respective 
o ploaie măruntă, problema numă
rul unu este adăpostul. In legătură 
cu aceasta ne-a atras atenția o 
relatare dintr-un ziar, intitulată : 
„Deocamdată nu ne trimiteți singe, 
trimiieți-ne corturi". Și ca un ecou 
prompt la asemenea chemare, Di
recția federală pentru rezerve in
dustriale anunța : „S-au expediat 
926 corturi de diferite mărimi".

Concomitent, a început să se 
desfășoare activitatea de recon
strucție. In zona calamitată au so
sit echipe specializate în restabili
rea comunicațiilor și a instalațiilor 
de energie electrică. Pentru a se în
lesni accesul in această zonă, a și 
fost reparat segmentul deteriorat 
al căii ferate Titograd-Sutomore.

Pentru amploarea eforturilor pe 
care le fac toate republicile și 
provinciile R.S.F. Iugoslavia este 
semnificativă pagina specială a 
ziarului „Borba" de azi dimineață, 
intitulată : „Întreaga țară este so-1 
Udară cu poporul Muntenegrului". 
care cuprinde relatări sub titluri 
ca : „Macedonia: ajutor dat la 
timp" ; „Croația : acțiunea de aju
torare în plină desfășurare" ; „Slo
venia : oamenii muncii oferă o 
parte din retribuția lor; „Voivo- 
dina : continuă expedierea de ali
mente și utilaje" etc.

Popoarele Iugoslaviei nu trec 
pentru prima oară prin momente 
de grea încercare de aceeași natură. 
Mai mulți cetățeni cu care am stat 
de vorbă au evocat acea dimineață 
din iulie 1963, cind orașul Skopje 
a fost distrus de cutremur, îhre- 
gistrindu-se mulți morți și răniți. 
Dar, așa cum se știe, Skopje este 
astăzi refăcut. Popoarele Iugosla
viei sint încredințate că vor reuși 
să depășească in scurt timp și ac
tualul moment dificil. Activitatea 
de ajutorare a populației sinis
trate, de îndepărtare a dărimătu- 
rilor continuă zi și noapte. In po
fida dificultăților, viața iși reia 
treptat cursul normal.

Laurențlu DUȚA
Belgrad, 18

Europa occidentală asupra pericolu
lui pe care îl reprezintă astăzi neo- 
fascismul. Ei au inițiat, de aseme
nea, o campanie de stringere de sem
nături pe o petiție prin care se cere : 
„dizolvarea organizațiilor naziste și 
neofasciste din țările vest-europene, 
interzicerea manifestărilor publice ale 
naziștilor, imprescriptibilitatea cri
melor de război, ca și a crimelor 
împotriva omenirii".

pentru realizarea unul larg con
sens intre forțele de stingă peruane, 
in vederea desemnării unui candidat 
unic in alegerile prezidențiale de anul 
viitor din țară. „Stingă peruană, a 
spus el, poate reprezenta, unită, o 
mare forță politică electorală și poa
te chiar obține victoria in cadrul 
scrutinului prezidențial, învingînd 
forțele de dreapta". Arătînd că în 
alegerile de anul trecut pentru A- 
dunarea Constituantă forțele progre
siste și democratice din țară au db- 
ținut peste un milion, de voturi din 
cele aproximativ 4 milioane de su
fragii (F.O.C.E.P. dispune de cele mal 
multe locuri în Parlament, intre or
ganizațiile de stînga), el a subliniat 
necesitatea consolidării unității de 
acțiune a forțelor de stingă din Peru, 
pentru a se asigura victoria lor in 
alegeri.

fața scoarței terestre și oceanului 
planetar. Printre altele, cosmonauții 
transmit continuu date despre cele 
mai interesante fenomene care se 
petrec în atmosfera Pămîntului.

Tentativă eșuată de for
mare a guvernului în Fin
landa. Harri Holkeri, președintele 
Partidului Conservator, însărcinat cu 
nouă zile in urmă de președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, cu o mi
siune de formare a unui guvern de 
coaliție, l-a anunțat miercuri pe șeful 
statului că a eșuat în tentativa sa. 
Holkeri a precizat că reprezentanții 
partidelor cu care a purtat discuții 
nu au manifestat dorința de a forma 
un guvern cu o bază conservatoare.
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